




فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  فیلاکت 

: هدنسیون

یناهفصا يوسوم  یقت  دمحم 

: یپاچ رشان 

نارکمج سدقم  دجسم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  12فیلاکت 

باتک 12تاصخشم 

13هراشا

23هراشا

رشان 23همدقم 

ترضح نآ  هب  تبسن  ناگدنب  25فیاظو 

ترضح نآ  هب  تبسن  ناگدنب  25فیاظو 

بانج نآ  ياه  یگژیو  بادآ و  تافص و  تخانش  لیصحت  25لّوا :

بانج نآ  ياه  یگژیو  بادآ و  تافص و  تخانش  لیصحت  25لّوا :

لقع لیلد  25اّما 

لقن لیلد  اّما  25و 

28هجوت

وا دای  هب  تبسن  بدا  تیاعر  35مود :

وا دای  هب  تبسن  بدا  تیاعر  35مود :

لوا 36هنوگ 

مود 36هنوگ 

موس 37هنوگ 

مراهچ 37هنوگ 

مجنپ 38هنوگ 

مشش 38هنوگ 

متفه 56هنوگ 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  تبسن  ناگدنب  فیاظو  زا  79موس :

79هراشا

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  تبسن  ناگدنب  فیاظو  زا  79موس :

لقع 79لّوا - 

لقن 80مود - 

مدرم نایم  رد  وا  ندومن  بوبحم  85مراهچ :

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  جرف و  راظتنا  85مجنپ :

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  جرف و  راظتنا  85مجنپ :

رما نیا  هب  تبسن  ناماما  ناربمغیپ و  راظتنا  رِظتنم و  باوث  راظتنا و  تلیضف  مکی -  86ثحبم 

دارفا همه  رب  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  راظتنا  بوجو  رد  مود -  101ثحبم 

تسا هدیدرگ  رما  نآ  هب  رابخا  نیا  رد  هک  يراظتنا  ینعم  موس -  105ثحبم 

؟ هن ای  تسا  طرش  تبرق  دصق  راظتنا  رد  ایآ  مراهچ -  106ثحبم 

يدیما ان  ینعی  راظتنا  ّدض  مکح  نایب  رد  مجنپ -  111ثحبم 

راوگرزب نآ  رادید  هب  قایتشا  راهظا  121مشش :

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  لیاضف  بقانم و  رکذ  125متفه :

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  قارف  زا  نمؤم  ندوب  نیگهودنا  127متشه :

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  بقانم  لیاضف و  سلاجم  رد  روضح  131مهن :

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  لیاضف  بقانم و  رکذ  سلاجم  لیکشت  135مهد :
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  لیاضف  بقانم و  رکذ  سلاجم  لیکشت  135مهد :

لیاضف رد  رعش  ندناوخ  ندورس و  مهدزاود : 137مهدزای و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  باقلا  ای  مان  ندش  دای  ماگنه  مایق ، 138مهدزیس :

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  قارف  رب  ندومن  هیبش  ناگدننک  هیرگ  هب  ار  دوخ  ندینایرگ و  نتسیرگ و  مهدزناش : مهدزناپ و  140مهدراهچ و 

 - ّلجوّزع دنوادخ -  زا  مالسلا  هیلعرصع  ماما  تفرعم  تساوخرد  154مهدفه :

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تفرعم  تساوخرد  موادت  158مهدجه :

قیرغ ياعد  ندناوخ  هب  تموادم  160مهدزون :

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تبیغ  نامز  رد  اعد  161متسیب :

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  ياه  تمالع  نتخانش  مکی : 162تسیب و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  ياه  تمالع  نتخانش  مکی : 162تسیب و 

لقع 162لیلد 

لقن 163لیلد 

اه هناشن  یضعب  174قیدصت 

ندرکن هلجع  ندوب و  میلست  مود : 175تسیب و 

ندرکن هلجع  ندوب و  میلست  مود : 175تسیب و 

ناماما زا  هدیسر  تایاور  زا  یتمسق  نایب  رد  لّوا : 175شخب 

تسا داحلا  رفک و  ببس  هکنیا  دوش و  یم  بترتم  نآ  رب  دسافم  زا  هچنآ  مومذم و  هلجع  ياه  هنوگ  نایب  رد  مود : 186شخب 

تسا داحلا  رفک و  ببس  هکنیا  دوش و  یم  بترتم  نآ  رب  دسافم  زا  هچنآ  مومذم و  هلجع  ياه  هنوگ  نایب  رد  مود : 186شخب 

لوا 186هنوگ 

مود 187هنوگ 

موس 187هنوگ 

مراهچ 188هنوگ 

مجنپ 188هنوگ 

مشش 189هنوگ 

متفه 190هنوگ 

متشه 190هنوگ 

مهن 191هنوگ 

مهد 193هنوگ 

مهدزای 193هنوگ 

مهدزاود 194هنوگ 

مهدزیس 194هنوگ 

مهدراهچ 195هنوگ 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  زا  تباین  هب  نداد  هقدص  موس : 199تسیب و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  زا  تباین  هب  نداد  هقدص  موس : 199تسیب و 

ییامنهار 202هجوت و 

202مکی

203مود

یتمالس دصق  هب  نداد  هقدص  مراهچ : 211تسیب و 

دنک جح  بانج  نآ  فرط  زا  هک  بیان  نداتسرف  ترضح و  نآ  زا  تباین  هب  نتفر  جح  مشش : تسیب و  مجنپ و  212تسیب و 

دیامن فاوط  ترضح  نآ  فرط  زا  ات  يرگید  نتخاس  بیان  مالسلا و  هیلع  ماما  زا  تباین  هب  مارحلا  هَّللا  تیب  فاوط  متشه : تسیب و  متفه و  218تسیب و 

 - فیرشلا هجرف  هَّللا  لجع  نامزلا -  بحاص  نامیالوم  زا  تباین  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ادخ و  لوسر  دهاشم  ترایز  مهن : 220تسیب و 

بیان مازعا  بابحتسا  ما : 223یس 
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  ندرک  تمدخ  رد  یعس  مکی : 223یس و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  ندرک  تمدخ  رد  یعس  مکی : 223یس و 

225یکی

225مود

226موس

227مراهچ

227مجنپ

228مشش

228متفه

229متشه

هتکن 230دنچ 

هتکن 230دنچ 

230لوا

232مود

233موس

مالسلا هیلع  بانج  نآ  يرای  هب  ندیزرو  مامتها  مود : 234یس و 

مالسلا هیلع  بانج  نآ  يرای  هب  ندیزرو  مامتها  مود : 234یس و 

لوا 235بلطم 

مود 235بلطم 

موس 236بلطم 

237هّجوت

 - هجرف هَّللا  لجع  وا -  روهظ  روضح و  نامز  رد  بانج  نآ  ندرک  يرای  رب  یبلق  میمصت  موسو : 238یس 

) هعمج ره  هزور و  همه  ضئارف  زا  دعب   ( مالسلا هیلع  ترضح  نآ  اب  تعیب  دیدجت  مراهچ : 242یس و 

) هعمج ره  هزور و  همه  ضئارف  زا  دعب   ) مالسلا هیلع  ترضح  نآ  اب  تعیب  دیدجت  مراهچ : 242یس و 

عرش تغل و  رد  تعیب  ینعم  لّوا : 243ثحبم 

تعیب مکح  رد  مود : 248ثحبم 

زور ره  رد  تعیب  249دیدجت 

دهع 251ياعد 

هعمج ره  رد  تعیب  255دیدجت 

مود ینعم  هب  تعیب  256مکح 

تعیب هب  عجار  يرگید  272يرگنشور 

تعیب هب  عجار  يرگید  272يرگنشور 

274لوا

275مود

275موس

275مراهچ

275مجنپ

276مشش

276متفه

277متشه

277مهن
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278مهد

لام هلیسو  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هلص  مجنپ : 279یس و 

لام هلیسو  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هلص  مجنپ : 279یس و 

285حیضوت

هتکن 286ود 

هتکن 286ود 

لوا 287هتکن 

مود 288هتکن 

مالسلا مهیلع  ناماما  حلاص  ناتسود  نایعیش و  هلص  مشش : 289یس و 

نینمؤم ندرک  لاحشوخ  متفه : 290یس و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  يارب  یهاوخریخ  متشه : 291یس و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  يارب  یهاوخریخ  متشه : 291یس و 

295يروآدای

نایب 295حیضوت و 

لوا 297هجو 

مود 298هجو 

موس 299هجو 

مراهچ 299هجو 

رکذت بلطم و  300هّمتت 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ندرک  ترایز  مهن : 301یس و 

نانآ رب  ندرک  مالس  حلاص و  نینمؤم  رادید  301ملهچ :

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  رب  نداتسرف  دورد  مکی : 301لهچ و 

مالسلا هیلع  بانج  نآ  هب  زامن  باوث  ندرک  هیده  مود : 305لهچ و 

صوصخم زامن  هیده  موس : 306لهچ و 

صوصخم زامن  هیده  موس : 306لهچ و 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هب  هیده  308زامن 

مالسلا اهیلعارهز  همطاف  هب  308هیده 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  هب  308هیده 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  308هیده 

مالسلا هیلع  ( نیدباعلا نیز   ) نیسحلا نب  یلع  ماما  هب  309هیده 

مالسلا هیلع  ( رقاب  ) یلع نب  دمحم  ماما  هب  309هیده 

مالسلا هیلع  ( قداص  ) دمحم نب  رفعج  ماما  هب  309هیده 

مالسلا هیلع  ( مظاک  ) رفعج نب  یسوم  ماما  هب  309هیده 

مالسلا هیلع  ( اضر  ) یسوم نب  یلع  ماما  هب  310هیده 

 - مالسلا مهیلع  يرکسع -)  ) یلع نب  نسح  ماما  و  يداه )  ) دمحم نب  یلع  ماما  و  داوج )  ) یلع نب  دمحم  ماما  هب  310هیده 

نیعم تقو  رد  صوصخم  هنوگ  هب  ترضح  نآ  هب  هیده  زامن  مراهچ : 313لهچ و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  نآرق  تئارق  ءادها  مجنپ : 314لهچ و 

دنوادخ زا  تعافش  بلط  لسوت و  مشش : 316لهچ و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  رب  تجاح  ضرع  ندومن و  هجوت  یهاوخداد و  متفه : 318لهچ و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  مدرم  ندرک  توعد  متشه : 322لهچ و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  مدرم  ندرک  توعد  متشه : 322لهچ و 
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331لوا

332مود

333موس

مالسلا هیلع  راوگرزب  نآ  هب  تبسن  فیاظو  تیاعر  اه و  نآ  يادا  رب  تبظاوم  ترضح و  نآ  قوقح  تیاعر  مهن : 337لهچ و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  دای  ماگنه  لد  عوشخ  337مهاجنپ :

دزاس راکشآ  ار  شملع  دیاب  ملاع  مکی : 338هاجنپ و 

رایغا زا  زار  نتشاد  یفخم  رارشا و  زا  ندرک  هّیقت  مود : 339هاجنپ و 

رایغا زا  زار  نتشاد  یفخم  رارشا و  زا  ندرک  هّیقت  مود : 339هاجنپ و 

لوا 341هتسد 

مود 342هتسد 

موس 342هتسد 

مراهچ 342هتسد 

مجنپ 342هتسد 

مشش 343هتسد 

متفه 345هتسد 

متشه 347هتسد 

اه تنحم  ریاس  بیذکت و  تیذا و  رب  ندرک  ربص  موس : 348هاجنپ و 

یلاعت يادخ  زا  ربص  تساوخرد  مراهچ : 362هاجنپ و 

ربص هب  رگیدکی  شرافس  مجنپ : 365هاجنپ و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  مان  هک  یسلاجم  زا  زیهرپ  مشش : 368هاجنپ و 

لطاب لها  نارگمتس و  اب  رهاظت  متفه : 373هاجنپ و 

نتفای ترهش  زا  زیهرپ  ندنام و  سانشان  متشه : 374هاجنپ و 

سفن بیذهت  مهن : 379هاجنپ و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ترصن  رب  عامتجا  قافتا و  380متصش :

یعقاو هبوت  رب  ندش  قفّتم  مکی : 381تصش و 

ندرک لمع  شبادآ  هب  ندوب و  ترضح  نآ  دای  هب  هتسویپ  موس : تصش و  مود و  382تصش و 

ندرک لمع  شبادآ  هب  ندوب و  ترضح  نآ  دای  هب  هتسویپ  موس : تصش و  مود و  382تصش و 

ییامنهار 384رکذت و 

يریگولج يارب  یهلا  هاگرد  هب  اعد  مراهچ : 389تصش و 

دشاب عشاخ  هجرف  هَّللا  لجع  بانج  نآ  هب  تبسن  تندب  هک  نیا  مجنپ : 390تصش و 

هتساوخ نتشاد  مّدقم  مشش : 393تصش و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  نیبوسنم  ناکیدزن و  ندرک  مارتحا  متفه : 394تصش و 

دنا هتفای  تنیز  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  مودق  هب  هک  ینکاما  تشادگرزب  متشه : 395تصش و 

دنا هتفای  تنیز  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  مودق  هب  هک  ینکاما  تشادگرزب  متشه : 395تصش و 

باحصا رئاعش و  مییام  لّوا : 396ثحبم 

باحصا رئاعش و  مییام  لّوا : 396ثحبم 

لوا 396هجو 

مود 400هجو 

.متسه دنوادخ  يوس  هب  هدنهد  رشح  نم  هَّللا ؛ یلإ  ُرِشاحلا  انأ  تسا : هدمآ  هدش ، تیاکح  رئاصب  زا  هک  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  .دنشاب و  یم  رشنو  رشح  باحصا  مالسلا  مهیلع  ناماما  هک  هدش  دراو  نابعش  همین  بش  ياعد  رد  هچنآ  هب  دشاب  هراشا  هک  نیا  یکی : تسا : لمتحم  هجو  دنچ  ثیدح  نیا  رد  هک  نادب  باحصا :» رئاعش و  مییام   » مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هدومرف  ینعم  رد  قیقحت  هجوت و 

دهاشم فقاوم و  نآ  میظعت  یگنوگچ  نایب  رد  مود : 418ثحبم 

دهاشم فقاوم و  نآ  میظعت  یگنوگچ  نایب  رد  مود : 418ثحبم 
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لوا 419هنوگ 

مود 419هنوگ 

422هجوت

ثحب زا  423هلابند يا 

ناراذگ تقو  بیذکت  ندرکن و  نییعت  ار  روهظ  تقو  مداتفه : مهن و  425تصش و 

ناراذگ تقو  بیذکت  ندرکن و  نییعت  ار  روهظ  تقو  مداتفه : مهن و  425تصش و 

431حیضوت

لوا 431بلطم 

حیضوت 446هّمتت و 

لوا 452هنوگ 

مود 453هنوگ 

460هجوت

بلطم هّمتت  470هجوت و 

بلطم دییأت  رد  ثحب  زا  470هلابند يا 

يربک تبیغ  نامز  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  هصاخ  تباین  نایعدم  ندرک  بیذکت  مکی : 471داتفه و 

يربک تبیغ  نامز  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  هصاخ  تباین  نایعدم  ندرک  بیذکت  مکی : 471داتفه و 

لوا 473بلطم 

474هجوت

دوس رپ  487هّمتت يا 

هتکن 489ود 

نامیا تیفاع و  اب  ترضح  نآ  رادید  تساوخرد  مود : 491داتفه و 

نامیا تیفاع و  اب  ترضح  نآ  رادید  تساوخرد  مود : 491داتفه و 

494رکذت

دوس رپ  494هّمتت يا 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  لامعا  قالخا و  هب  نتسج  یّسأت  ادتقا و  موس : 512داتفه و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  لامعا  قالخا و  هب  نتسج  یّسأت  ادتقا و  موس : 512داتفه و 

512حیضوت

نآ دننام  دنوادخ و  دای  ریغ  زا  نابز  ظفح  مراهچ : 526داتفه و 

نآ دننام  دنوادخ و  دای  ریغ  زا  نابز  ظفح  مراهچ : 526داتفه و 

528حیضوت

531لوا

533مود

533موس

534مراهچ

535مجنپ

هیجوت 541هّجوت و 

لوا 541ثحبم 

مود 542ثحبم 

موس 542ثحبم 

رگید 557هلأسم 

 - هجرف هَّللا  لجع  ترضح -  نآ  زامن  مجنپ : 558داتفه و 
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 - هجرف هَّللا  لجع  ترضح -  نآ  زامن  مجنپ : 558داتفه و 

دوسرپ هّمتت يا  565هجوت و 

مولظم دیهش  نامیالوم  تبیصم  رد  نتسیرگ  مشش : 566داتفه و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نامیالوم  ربق  ترایز  متفه : 568داتفه و 

ناهنپ راکشآ و  رد  هّیما  ینب  رب  ندرک  تنعل  رایسب  متشه : 572داتفه و 

ناهنپ راکشآ و  رد  هّیما  ینب  رب  ندرک  تنعل  رایسب  متشه : 572داتفه و 

575هجوت

ینید ناردارب  قوقح  يادا  رد  مامتها  مهن : 577داتفه و 

بانج نآ  روهظ  راظتنا  رد  بسا  حالس و  ندرک  اّیهم  585مداتشه :

بانج نآ  روهظ  راظتنا  رد  بسا  حالس و  ندرک  اّیهم  585مداتشه :

لوا 585بلطم 

مود 587بلطم 

589حیضوت

هتکن 589ود 

593حیضوت

593هجوت

نارکمج سّدقم  دجسم  تاروشنم  594تسرهف 

زکرم 604هرابرد 
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  فیلاکت 

باتک تاصخشم 

.1308 یقتدمحم 1262 -  یناهفصا  هسانشرس : 

هدیزگرب .یسراف  .مئاقلااعدلا  دئاوف  یف  مراکملا  لایکم  يدادرارق :  ناونع 

يدهم مجرتم  یناهفـصا ؛  يوسوم  یقت  دمحم  فلوم  (/ مالـسلا هیلع   ) نامز ماما  هب  تبـسن  ناگدنب  فیلاکت  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.ینیوزق يرئاح 

نارکمج 1385. سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص [ 584  : ] يرهاظ تاصخشم 

مود 3-10-9730-964-978: پاچ  لایر   45000 964-973-010-9 ؛  لایر :  24000 کباش : 

.يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

ناتسبات 1387. مود : پاچ  تشاددای : 

تبیغ .ق --  255 مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

 - مهدزاود 255ق ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

راظتنا تیودهم -- عوضوم : 

اهاعد عوضوم : 

مجرتم يدهم 1334 ، -  ینیوزق  يرئاح  هدوزفا :  هسانش 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

6م7042162 1385 فلا  / BP224 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/462 ییوید :  يدنب  هدر 

م20513-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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هراشا
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هراشا

رشان همدقم 

یلاعت همسب 

رهتشملا لدعلا  رظتنملا و  مئآقلا  یلع  مالسلا 

ناملـسم و ناناوج  نیغورد ، رـشب  قوقح  یبطق و  کت  ناهج  نایعّدـم  طسوت  یفارحنا  راکفا  ینید و  یب  غیلبت  اب  هک  زورما  ناهج  رد 
.دوب دهاوخ  تقیقح  قح و  هار  ناگدنیوپ  تیاده  غارچ  رَظتنم ، يدهم  دوعوم و  یجنم  هب  دیما  دنناشک ، یم  ههاریب  هب  ار  نایدا  رگید 
ملاع فیلأت  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترـضح  يارب  اعد  دـئاوف  رد  مراکملا  لایکم  گنـس  نارگ  باتک  میدـش  نآرب  اذـل 

مالـسالا هجح  ترـضح  طـسوت  هک  هیلع -  هَّللا  ناوضر  یناهفـصا -  يوـسوم  یقت  دّـمحم  دّیـس  هَّللا  تیآ  ترـضح  موـحرم  لـضاف 
رویز هب  رـصتخم  تاعوضوم  دلج و  جنپ  رد  ار  تسا ، هدـیدرگ  همجرت  هّزع -  دـیز  ینیوزق -  يرئاح  يدـهم  دّیـس  جاح  نیملـسملاو 

هیلع هَّللا  یّلص  يدمحم -  بان  مالسا  قح و  نید  نایدانم  ياسر  يادن  یمالسا  بالقنا  هک  ینونک  رصع  رد  تسا  دیما  .مییارایب  عبط 
.میشاب هدرک  يا  هفیظو  ماجنا  دناسر ، یم  هدناسر و  نایناهج  شوگ  هب  ار  هلآو - 

نارکمج سدقم  دجسم  تاراشتنا  تیریدم 
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ترضح نآ  هب  تبسن  ناگدنب  فیاظو 

ترضح نآ  هب  تبسن  ناگدنب  فیاظو 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  تبسن  ناگدنب  فیاظو  زا 

بانج نآ  ياه  یگژیو  بادآ و  تافص و  تخانش  لیصحت  لّوا :

بانج نآ  ياه  یگژیو  بادآ و  تافص و  تخانش  لیصحت  لّوا :

.دشاب یم  مزال  لقن  لقع و  لیلد  هب  مالسلا  هیلع  وا  روهظ  هیمتح  مئالع  تخانش  زین  و 

لقع لیلد  اّما 

دیاـب تسا  بجاو  شتعاـطا  هک  سک  ره  و  دـشاب ، یم  بجاو  ضرف و  شتعاـطا  هک  تسا  یماـما  مالـسلا  هـیلع  ترـضح  نآ  نوـچ 
نتـسناد تخانـش و  نیاربانب  دوشن ، هابتـشا  ددرگ  یعّدم  متـس  غرود و  هب  ار  وا  ماقم  هک  يرگید  صخـش  اب  ات  تخانـش ، ار  شتافص 

دوش هتخانش  ترضح  نآ  صاخ  تافص  تسا  مزال  هک  تسناد  دیاب  .تسا و  بجاو  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  نامیالوم  تافص 
هدیـشوپ نیا  و  دراذـگب ، قرف  وگغورد  وگتـسار و  یعّدـم  نیب  هک  يا  هنوگ  هب  ددرگ ، صیخـشت  ادـج و  شدوخ  ریغ  زا  هکار  هچنآ 

.دمآ دهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  راتفگ  نیب  رد  لیلد  نیا  يارب  يرتشیب  نایبو  حیضوت  و  تسین ،

لقن لیلد  اّما  و 

هب دنک  کش  زیچ  راهچ  رد  سک  ره  دومرف : هک  هدروآ  تیاور  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  ترـضح  زا  قودص  خیش 
يادخ هچنآ  مامت 
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یم وا  تافص  صخش و  تهج  زا  نامز  ره  رد  ماما  نتخانش  اه  نآ  زا  یکی  تسا …  هدیزرو  رفک  هدومرف  لزان  یلاعت -  كرابت و  - 
.دشاب

هیلع یلع  نانمؤمریما  زا  شناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدـلا » لامک   » باتک رد  هچنآ  تسا  نآ  دـّیؤم  زین  و 
هک دیاب  تناگدیرفآ  رب  یتّجح  ار  وت  نیمز  هک  یتسرد  هب  ایادخ ! دناوخ : هبطخ  نینچ  هفوک  دجسم  ربنم  رب  هک  هدروآ  تیاور  مالسلا 
نآ هب  هک  نآ  زا  سپ  تیاـیلوا -  ناوریپ  دورن و  نیب  زا  تتجح  اـت  دزوماـیب ، ناـنآ  هب  ار  وت  ملِع  دـنک ، تیادـه  وـت  نید  هب  ار  اـه  نآ 

راظتنا رد  هک  تسا  هدش  ناهنپ  ای  دوشن ، يرادربنامرف  هک  تسا  راکـشآ  ای  [ تجح نآ   ] و دنوشن ، هارمگ  يدومرف -  ناشتیاده  تّجح 
مدرم هک  یلاح  رد  نافلاخم ] اب  نانآ  هکراتم  لاح  رد   ] وا صخش  رگا  درب ، یم  رس  هب  [ مالسا یناهج  تموکح  لیکشت  مایق و  ماگنه  ]

یم ياج  رب  نینمؤم  ياه  لد  رد  وا  بادآ  و  ددرگ ، یمن  بیاـغ  ناـنآ  زا  وا  ملع  ؛(1)  دوش بیاغ  [ اه نآ  رظن   ] زا دنـشاب  هدش  تیاده 
(2) .دندنب یم  راک  هب  ار  وا  بادآ  اه  نآ  سپ  دنام ،

ترابع ینعم  ای  نیاربانب  دشاب ، یم  تداع  نأش و  هدـمآ -  سوماق »  » باتک رد  هک  نانچ  نآ -  و  تسا ، باد  عمج  بادآ  میوگ : یم 
هچنآ هب  هک  ددرگ  یم  ببس  نانآ  ياه  لد  رد  ترضح  نآ  هدیدنسپ  فاصوا  تداع و  توبث  هک : تسا  نآ 
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هخـسن دسر  یم  رظن  هب  هچرگ  .تسا  هدمآ  مهتیاده » لاح  یف  : » رگید یـضعب  رد  و  مهتنده » لاح  یف  : » اه هخـسن  یـضعب  رد  . 1 - 1
{. مجرتم  } تسا هدیدرگ  روظنم  هخسن  ود  ره  همجرت  رد  یلو  دشاب ، تسرد  لوا 

.1/302 نیدلا ، لامک  . 2 - 2
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ياه لد  رد  ترـضح  نآ  بادآ  هک : تسا  ینعم  نیدـب  ای  و  دـشاب -  لیلعت  يارب  مال  رگا  دـننک -  لـمع  تسا  باـنج  نآ  دـنیاشوخ 
ینعم هب  مال  تروص  نیا  رد  هک  تسا -  وا  فیرش  لامعا  بادآ و  دننام  هک  دنهد  یم  ماجنا  یلامعا  اه  نآ  و  هدیدرگ ، تبث  نینمؤم 

ياهراک فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  رـصع -  ماما  تبیغ  نامز  رد  نینمؤم  هدمآ و  تایاور  زا  یـضعب  رد  هک  نانچ  دوب -  دهاوخ  ءاب 
 - ینعم نیا  ربانب  مال -  سپ  دـندرگ ، فصّتم  راوگرزب  نآ  تافـص  هب  و  دـنیآرد ، بانج  نآ  بادآ  هب  اـت  دـنهد  یم  ماـجنا  ار  کـین 
رد ترضح  نآ  قالخا  بادآ و  توبث  هک  نیا  دنک  یم  تباث  ار  بلطم  دشاب  ینعم  ود  نیا  زا  مادک  ره  .تسا و  هجیتن  تیاغ و  يارب 
هب نامز  ره  رد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ربمغیپ و  مامتها  تّدش  میتفگ  هچنآ  رب  دهاش  زین  .تسا و  نامیا  مزاول  نینمؤم و  تافـص  زا  لد 

، رگید مدرم  هب  دـسر  هچ  ات  دـیامن  یم  زیامتم  رگید  ناماما  زا  یتح  ار  وا  هک  تسا  ترـضح  نآ  صاخ  ياه  یگژیو  تافـص و  نایب 
مدرم همه  رب  بانج  نآ  ياه  یگژیو  تافـص و  تخانـش  هک  تسا  رطاخ  نیدـب  طقف  نیا  و  تسین ، هدیـشوپ  رگـشهوژپ  رب  هک  نانچ 
يوق و  دشاب ، یم  بانج  نآ  بصنم  نیغورد  ياعدا  رب  نابلط  تسایر  ناوارف  ياه  هزیگنا  نآ  تسا و  رهاظ  نآ  تهج  و  تسا ، مزال 
بادآ صاـخ و  تافـص  اـب  ار  شناـمز  ماـما  هک  تسا  بجاو  ینمؤـم  ره  رب  نیارباـنب  تسا ، نآ  نتفاـی  قـقحت  يزیچ ، رب  لـیلد  نیرت 

.دباین هار  يدیدرت  شلد  رد  و  دتفین ، ههبش  هب  تسین  عینم  ماقم  نآ  قیال  هک  يدحلم  صخش  ياعدا  اب  ات  دسانشب  شصوصخم 

هراب نیا  رد  تسا  هدنسب  نادنمدرخ  يارب  هک  هچنآ  باتک  نیا  رد  ام  و 
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.دنک یم  تیاده  تسار  هار  هب  دنوادخ  ینک و  ّتقد  کی  هب  کی  باتک ، ياه  شخب  رد  هک  داب  وت  رب  میا ، هدروآ 

هجوت

تخانـش بوجو  ناـیب  روظنم ، اـج  نآ  رد  و  میداد ، رارق  ترـضح  نآ  تخانـش  بوـجو  دروـم  رد  ار  یـشخب  باـتک ، نیا  زاـغآ  رد 
یمن مامت  مالـسلا  هیلع  ماـما  تفرعم  اـب  زج  لاـمعا  هک  نیا  و  میـسانشب ، ار  شفیرـش  بسن  ماـن و  دـیاب  هک  دوب  ترـضح  نآ  صخش 

.شابم لفاغ  هتکن  نیا  زا  سپ  دشاب ، یم  هلمجلا  یف  بانج  نآ  بادآ  تافص و  تخانش  بوجو  تابثا  دوصقم ، اج  نیا  رد  و  ددرگ ،

یم تلالد  يرایسب  رابخا  تایاور و  تشذگ -  هچنآ  رب  هفاضا  هجو  ود  ره  هب  هیلع -  هَّللا  تاولص  نامیالوم -  تخانـش  بوجو  رب  و 
: هلمج زا  دنک ،

سانشب ار  تدوخ  ماما  دومرف : هک  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  هرارز  زا  یحیحـص  دنـس  هب  یفاک  لوصا  رد  - 1
(1) .دبای ریخأت  ای  دتفیب  شیپ  رما  نیا  هک  دناسرن  نایز  وت  رب  یتخانش  ار  وا  رگا  هک 

 - يادخ هدومرف  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدروآ  راسی  نب  لیضف  زا  دوخ  دنس  هب  باتک  نامه  رد  و  - 2
يا دومرف : مدیـسرپ ، .میناوخ  یم  ارف  ناـشماما  هب  ار  یمدرم  ره  هک  يزور  (2) ؛ ْمِهِمامِإب » ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدـَن  َمْوَی   -: » یلاعت كرابت و 
سک ره  و  دناسرن ، نایز  وت  رب  نآ ، نداتفا  ریخأت  هب  ای  رما  نیا  ندش  رت  شیپ  یتخانش  ار  تماما  رگا  هک  سانشب  ار  دوخ  ماما  لیـضف !

رد هک  تسا  نآ  هلزنم  هب  دریمب ، دنک  مایق  رما  نیا  بحاص  هک  نآ  زا  شیپ  سپس  دسانشب  ار  دوخ  ماما 

ص:16

.1/371 یفاک ، لوصا  . 3 - 1
هیآ 71. ءارسا ، هروس  . 4 - 2

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 28 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_16_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_16_2
http://www.ghaemiyeh.com


نآ باحصا  زا  یضعب  دیوگ : يوار  .دشاب  هتسشن  شمچرپ  ریز  هک  تسا  یسک  هلزنم  هب  هکلب  هن ، دشاب ، هتـسشن  ترـضح  نآ  شترا 
(1) .دشاب هدیسر  تداهش  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اب  هک  تسا  یسک  هلزنم  هب  دنتفگ : ترضح 

: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  رفعج  وبا  ترضح  مدینش  تفگ : هک  هدروآ  راسی  نب  لیضف  زا  یحیحص  دنـس  هب  باتک  نآ  رد  زین  و  - 3
ار وا  دریمب  شماما  نتخانـش  لاح  رد  هک  نآ  ره  و  تسا ، ّتیلهاج  ندرم  شندرم  دشاب ، هتـشادن  یماما  هک  یلاح  رد  دریمب  سک  ره 
هک یلاح  رد  دریمب  سک  ره  و  دـتفا ، ریخأـت  هب  اـی  دوش  رت  شیپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  تلود  رما =(  نیا  هک  دـناسرن  ناـیز 

(2) .دشاب ترضح  نآ  اب  مالسلا  هیلع  مئاق  همیخ  رد  هک  تسا  نانچ  هتخانش  ار  شماما 

یم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبع  یبا  ترضح  مدینـش  : » تفگ هک  هدمآ  نابا  نب  رمع  زا  یحیحـص  ربخ  رد  باتک  نامه  رد  و  - 4
هک یتسرد  هب  دـتفا ، ریخأـت  اـی  دوش  رتولج  رما  نیا  هک  نآ  دـنزن  ررـض  ار  وت  یتخانـشن  ار  تمـالع  رگا  هک  سانـشب  ار  هناـشن  دومرف :
نآ ره  سپ  میناوخ  یم  ارف  ناشماما  هب  ار  یمدرم  ره  هک  يزور  ْمِهِمامِإب ؛» ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدـَن  َمْوَی  : » دـیامرف یم  لـجوّزع -  يادـخ - 

(3) «. دشاب رظتنم  ِماما  همیخ  رد  هک  دوب  دهاوخ  یسک  نوچمه  دسانشب  ار  شدوخ  ماما  هک 

، دشاب یم  گرزب  نخس  ناگرزب  نانخس  و  تسا ، یعماج  هملک  ماما  نتخانش  دروم  رد  سانـشب » ار  هناشن  : » دومرف هک  نیا  میوگ : یم 
روظنم هک : نیا  حیضوت 
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، دتفین هابتشا  هب  تخانش  ار  شا  هناشن  سک  ره  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  هداد  زایتما  شدوخ  ریغ  زا  نآ  بحاص  هک  تسا  يزیچ  هناشن  زا 
یمتح ياه  هناشن  شروهظ ، ماگنه  ياه  یگژیو  هب  ای  وا  قالخا  ملع و  هب  ای  وا  ندـب  هب  ای  ددرگ و  یمرب  وا  بسن  هب  ای  ماـما  هناـشن  و 

و تسا ، وا  تسد  رب  هزجعم  ندـش  رهاظ  مالـسلا  هیلع  ماما  مئالع  .دراد و  طابترا  دـنا  هداد  ربخ  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ِناماما  هک  يا 
دایز وا  ِبصنم  نیغورد  نایعّدم  هک  دنچ  ره  دـنک  یمن  هابتـشا  ار  شماما  تسناد  ار  ماما  هناشن  هاگره  تخانـش ، هار  هدـنیوپ  صخش 

نآ رد  یگدیـشوپ  هنوگچیه  زور  نوچمه   » و تسا » رت  نشور  باتفآ  زا  ام  رما  هک  یتسرد  هب  : » دـنا هدومرف  يور  نیمه  زا  .دنـشاب و 
نآ هب  تبسن  تفرعم  نوچ  تشگ  حضاو  ترضح  نآ  لیالد  قالخا و  اه و  هناشن  تافص و  تخانـش  بوجو  هَّللادمحب  سپ  .تسین »

.دوش یم  لصاح  هلیسو  نیا  هب  بانج 

ناشیا رب  دنوادخ  ياه  مالـس  اهدورد و  هک  ام -  ِناماما  هک  یتخانـش  زا  دوصقم  دیدرت  نودـب  میوگ : یم  یتسناد ، ار  نیا  هک  نونکا 
يا هنوگ  هب  تسه ، هک  نانچ  نآ  تسا  ترـضح  نآ  نتخانـش  دوصقم  دنا ، هدومرف  رما  نامنامز  ماما  هب  تبـسن  ار  نآ  لیـصحت  داب - 
نینچ و  دوش ، هدـننک  هارمگ  نایرتفم  نتخاس  هارمگ  زا  نامتاجن  هیاـم  و  ددرگ ، نیدـحلم  ياـه  ههبـش  زا  نامندـنام  ملاـس  ببـس  هک 

؛ ددرگ یمن  لصاح  رما  ود  هب  زج  یتخانش 

.بسن مان و  هب  مالسلا  هیلع  ماما  صخش  نتخانش  یکی :

.وا ياه  یگژیو  تافص و  تخانش  مود :
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شخب رد  هچنآ  رب  هفاضا  و  تسا ، حضاو  لّوا  تخانـش  ندوب  بجاو  .دـشاب  یم  تابجاو  ّمها  زا  تخانـش  ود  نیا  ندروآ  تسد  هب  و 
روفعی یبا  نب  هَّللادـبع  زا  دوخ  دنـس  هب  یناـمعن  میهاربا  نب  دـمحم  ّلـجا  خیـش  هک  یتیاور  دراد  تلـالد  نآ  رب  تشذـگ  باـتک  لّوا 

یم يرازیب  ناتنمـشد  زا  دراد و  یم  تسود  ار  امـش  يدرم  متـشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  هب  تفگ : هـک  هدروآ 
امـش ریغ  هب  تسه و  امـش  نیب  تماما ]  ] رما نیا  هک  تسا  دقتعم  و  درامـش ، یم  مارح  ار  نات  مارح  لالح و  ار  امـش  لالح  و  دـیوج ،

ناشدوخ زا  نت  کی  رب  هاگره  و  رادمامز ، ناماما  دنیاهنآ  و  دنا ، هدرک  فالتخا  دوخ  نیب  رد  اه  نآ  دیوگ : هک  نیا  زج  هتفرن ، نوریب 
نیا  ] رگا دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا ، نیمه  تفگ : میهاوخ  زین  اـم  رما ] بحاـص  نآ   ] تسا نیا  دـنیوگب : دـندرگ و  قفتم 

(1) .تسا هدرم  ّتیلهاج  گرم  هب  دریمب  رواب  نیمه  رب  [ درم

هیلع قداص  ماما  زا   (3) نَیعا نب  نارمُح  زا  يرگید  قیرط  و  مالـسلا ؛ هیلع  قداص  ماما  زا   (2) نارهم نب  هعامس  زا  يرگید  قیرط  هب  و 
بجاو بسن  مان و  هب  ار  ماـما  صخـش  نتخانـش  هنوگچ  هک  نک  ّتقد  ثیدـح  نیا  رد  سپ  .هدـمآ  تیاور  نخـس  نیا  دـننام  مالـسلا 

تخانـش ندوـب  بجاو  اـما  .تسا و  یفاـک  ناگدـنیوج  يارب  ناـیب  رادـقم  نیمه  و  تسا ، هدرکن  هدنـسب  نیا  زا  رت  مک  هـب  و  هدرمش ،
فَّرشم نامنامز  ماما  نامیالوم و  رادید  هب  هک  نیا  رطاخ  هب  ام  نوچ  مالسلا ؛ هیلع  ماما  ياه  یگژیو  تافص و 
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نامزلا بحاص  نم  هک  دنک  اعدا  نامز  نیا  رد  یـسک  رگا  نیاربانب  میا ، هدنام  مورحم  تروص  هب  ترـضح  نآ  نتخانـش  زا  میا  هدشن 
هناـشن ندـش  رهاـظ  رگید  و  وا ، تسد  هب  هزجعم  ندـش  راکـشآ  یکی  تسناد : ناوت  یمن  رما  ود  هب  زج  ار  شغورد  تسار و  .متـسه 

زا تخانـش و  ار  اه  هناشن  نآ  نمؤم  درف  هاگره  سپ  .دـنا  هدرک  نایب  میتسه  شراظتنا  رد  هک  یمئاق  ماما  يارب  راـهطا  هّمئا  هک  ییاـه 
دهاوخ قرف  وگغورد  وگتـسار و  نیب  و  داد ، دهاوخن  شوگ  ییادص  ره  هب  دـیدرگ  هاگآ  تسه  ترـضح  نآ  يارب  هک  یمراکم  نآ 

.تشاذگ

ار هناشن  دومرف : دوب -  بانج  نآ  هتسجرب  باحـصا  زا  هک  نابا -  نب  ورمع  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نامیالوم  يور  نیمه  زا 
.تفای و دهاوخن  یلیامت  ناراک  بیرف  هب  و  دش ، دهاوخن  هارمگ  ندش  تیاده  زا  سپ  رگید  تخانـش  ار  هناشن  رگا  نوچ  سانـشب … 
وا هک  نوـچ  تسا  ماـما  هناـشن ، زا  دارم  هتفگ : نینچ  قوـف  ثیدـح  ینعم  رد  یفاـک  ناگدـننک  حرـش  زا  یکی  هک  تسا  روآ  تفگش 

.دوش یم  هتخانش  یعرش  نیناوق  داعم و  ادبم و  لاوحا  نآ ، هب  هک  تسا  یتمالع 

نایرج نوچ  و  هتـشادزاب !! تسا  نآ  رد  تقیقح  هچنآ  زا  ار  ظفل  و  هدناشک ، هیجوت  نیا  هب  ار  وا  يزیچ  هچ  هک  متـسناد  یم  شاک  يا 
یم اهماقم  نیرت  عینم  نیرتالاو و  زا  شترـضح  ماقم  و  تسا ، روما  نیرتزیگنا  تفگـش  نیرت و  گرزب  زا  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح 

؛» ِهَّمُألا ِهِذه  ُّيِدْهَم  اّنِم  : » دنا هدومرف  و  هدومن ، راختفا  وا  هب  تایاور  زا  يرایـسب  رد  شنانیـشناج  مرکا و  ربمغیپ  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب ،
زا شروهظ  ياه  هناشن  وا و  ياه  یگژیو  تسیاب  یم  .تسا  ام  زا  تما  نیا  يدهم 
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هدیـشوپ نانیـشنارحص  نانیـشن و  رهـش  نانز و  نادرم و  زا  سک  چیه  رب  هک  يروط  هب  دشاب ، اه  هناشن  نیرت  نشور  تافـص و  نیرتهب 
ياهاعّدا نیب  بیترت  نیدـب  دـشاب و  اه  نآ  قراخ  اه و  تداع  لومعم و  فالخرب  تافـص  اه و  هناـشن  نآ  هک  تسیاـب  یم  و  دـنامن ،

لقع مکح  هب  بلطم  نیا  دشاب و  هدش  نایب  مالسلا  مهیلع  ّقحرب  ناماما  نانخس  رد  اه  هناشن  نآ  دنک و  داجیا  قرف  نیغورد  نیتسار و 
تـسا یتایاور  میدش ، لئاق  هچنآ  حیـضوت  میدرک و  اعدا  هچنآ  رب  دهاش  .تسین  هدیـشوپ  لضف  درخ و  لها  رب  تسا و  نشور  لقن  و 

یگدنشخرد زا  هدیسر ، مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  ياه  یگژیو  تافص و  نایب  اه و  تمالع  نآ  رکذ  رد  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  هک 
یم هیاس  بانج  نآ  رـس  رب  هک  يربا  دوش ، یم  ماـجنا  ینلع  هک  یکانـسرت  هحیـص  نشور ، یمومع  ياهادـن  روهظ ، ناـمز  رد  شرون 
نآ ندناوخ  ارف  هب  هام  دیـشروخ و  نداد  خـساپ  و  دـینک » يوریپ  وا  زا  تسادـخ  هفیلخ  يدـهم  نامه  نیا  : » دراد یم  مالعا  دـنکفا و 
نآ تسد  هب  مالسلا  هیلع  یـسوم  ياصع  گنـس و  ندش  رهاظ  وا ، تکرب  هب  نینمؤم  زا  اه  يرامیب  اهدرد و  ندش  فرطرب  ترـضح ،
هک اـم -  ياـملع  و  میدـش ، روآداـی  رت  شیپ  باـتک  نیمه  مراـهچ  شخب  رد  ار  اـه  نآ  زا  يرایـسب  هک  اـه …  نیا  ریغ  و  راوـگرزب ،

هچنآ هب  .دنا و  هدروآ  ناشیاه  باتک  رد  ار  تایاور  نآ  دهد -  ناشـشاداپ  نیرتهب  نآ  لها  مالـسا و  هب  ناشتمدخ  تهج  زا  دـنوادخ 
هک هدمآ  تیاور  ینامعن  زا  لقن  هب  راحب  رد  هک  یثیدح  رد  هداد ، هّجوت  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  نامیالوم  میدـش  روآدای 

امـش رما  رد  هک  یتـسرد  هب  نوـچ  دـینکم -  جورخ  یـسک  رب  ینعی  دـینامب -  مارآ  مه  امـش  دـنمارآ  نیمز  اـه و  نامـسآ  اـت  دوـمرف :
هاگآ تسین ، یگدیشوپ 
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کین چیه  رب  تسا  رت  نشور  دیشروخ  زا  نآ  هک  دینک  هّجوت  تسین ، مدرم  زا  دشاب ، یم  ّلجوّزع -  يادخ -  زا  یتیآ  نآ ، هک  دیشاب 
(1) .تسین نآ  رد  یگدیشوپ  تسا ، حبص  نوچمه  رما  نآ  هک  یتسار  دیسانش ؟ یم  ار  حبص  ایآ  دنام ، یمن  یفخم  يدب  و 

اب تخانـش ، ود  نیا  لیـصحت  بوجو  رب  هک  یتایاور  هلمج  زا  .تسا و  هدـش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هک  يرگید  رابخا  رد  و 
: دومرف هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  بهو  نب  هیواعم  زا  ناهربلا  ریـسفت  رد  هک  تسا  یتیاور  دراد  تلالد  تحارص 

تسا نآ  تخانـش ، زرم  و  تسا ، وا  یگدنب  هب  رارقا  راگدرورپ و  تخانـش  ناسنا ، رب  اه  هضیرف  نیرت  بجاو  نیرتهب و  هک  یتسرد  هب 
رادـیاپ میدـق  وا  هک  دـنادب  و  درادـن ، يدـننام  لـثم و  هنوگ  چـیه  تسین و  وا  زج  یقح  دوبعم  چـیه  هک  نیا  دسانـشب  ار  دـنوادخ  هک 

وا تسین و  وا  لثم  هب  زیچ  چیه  دشاب ، هتـشاد  يا  هدننک  لطاب  ریظن و  هیبش و  هک  نآ  یب  تسا  فوصوم  نادـقف ، نودـب  تسا  دوجوم 
رارقا لوسر ، تخانش  هبترم  نیرت  مک  و  وا ، يربمغیپ  هب  نداد  یهاوگ  تسا و  ادخ  هداتسرف  تخانش  نآ ، زا  سپ  .انیب و  ياونش  تسا 
یماما نتخانـش  نآ ، زا  دـعب  و  دـشاب ، یم  ّلجوّزع -  يادـخ -  زا  هدروآ  یهن  رما و  ای  باتک  زا  هچنآ  هک  نیا  تسا و  وا  يربمغیپ  هب 

هک تسا  نآ  ماما  تخانـش  هجرد  نیرت  مک  .ییامن و  یم  ادـتقا  وا  هب  یتحار  یتخـس و  لاح  رد  شمان  تفـص و  ْتعَن و  اـب  هک  تسا 
تعاـطا ماـما  تعاـطا  و  تسا ، ربـمغیپ  ثراو  ماـما ، و  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ياـتمه  تّوبن -  زج  هب  وا -  دوـش ] هتـسناد  ]

رد وا  هب  ندوب  میلست  و  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تعاطا  دنوادخ و 
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هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دعب  ماما  هک  دنادب  و  دشاب ، یم  تخانـش  بتارم  زا  وا  هتفگ  شریذپ  وا و  هب  لماک  هعجارم  و  روما ، همه 
نب رفعج  سپس  یلع ، نب  دمحم  سپس  نیسحلا ، نب  یلع  سپـس  نیـسح ، سپـس  نسح ، وا  زا  دعب  و  تسا ، بلاط  یبا  نبا  یلع  هلآو 

شرـسپ یلع  زا  دعب  دمحم و  نب  یلع  وا  زا  سپ  و  یلع ، نب  دمحم  سپـس  یـسوم  نب  یلع  سپـس  رفعج  نب  یـسوم  سپـس  دـمحم ،
وت يارب  دروم  نیا  رد  هیواعم  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپـس  .دشاب  یم  مالـسلا  مهیلع  نسح  نادنزرف  زا  تّجح  و  نسح ،

.(1) نک …  لمع  نآ  رب  سپ  مداد  رارق  يا  هدعاق  لصا و 

وا دای  هب  تبسن  بدا  تیاعر  مود :

وا دای  هب  تبسن  بدا  تیاعر  مود :

، رمالا بحاص  يدهم ، مئاق ، تّجح ، دننام : شکرابم ، فیرش  باقلا  اب  رگم  دنکن  دای  ار  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نمؤم ، هک  نیا  هب 
م ح : » تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مسا  هک  ترضح  نآ  یلصا  فیرش  مان  هب  حیرصت  كرت  و  اه ، نیا  ریغ  نامزلا و  بحاص 
، یلـصا مان  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  نامیالوم  ندرب  مان  مکح  رد  دنک -  ناش  تمحر  یلاعت  يادـخ  هک  ام -  ياملع  و  م د »

باتک رد  یلماع  ثّدـحم  دـننام  دـنا  هدرمـشن  زیاج  ار  نآ  هّیقت -  لاح  رد  زج  یّلک -  روط  هب  اه  نآ  زا  یـضعب  .دـنا  هدرک  فـالتخا 
امهّرس سدق  یسربط -  دیفم و  مدقا  خیـش  ود  زا  اه  نآ  رهاظ  هک  نانچ  دنا ، هتـسناد  عونمم  ار  نآ  قلطم  روط  هب  یخرب  (2) و  لئاسو

زا هدیسر  ياهاعد  رد  رگم  دنا  هدرمش  مارح  ار  نآ  قلطم  روط  هب  یضعب  .تسا و  رظن  نیمه  هدش  تیاکح  - 
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نایب نیدحوملا  هیافک  باتک  رد  هک  تسا  هرس  سدق  یسربط  یلیقع  يولع  دمحا  نب  لیعامـسا  رظن  نیا  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم 
مان هب  ار  ندوب  مارح  يا  هدع  .هرـس و  سدـق  يراصنا  ققحم  خیـش  دـننام  دـنا ، هتـسناد  هورکم  یلو  زیاج  ار  نآ  یخرب  تسا و  هدرک 

امُهّرس سدق  يرون -  ّققدم  دنمشناد  دامادریم و  قّقحم  دّیس  دننام : رگید  دراوم  رد  هن  دنا  هداد  صاصتخا  عماجم  لفاحم و  رد  ندرب 
لـضاف نخـس  زا  یلو  مسانـش  یمن  لوق  نیا  رب  يا  هدنیوگ  نم  و  دنا ، هداد  صاصتخا  يرغـص  تبیغ  نامز  هب  ار  تمرح  یـضعب  و  - 

رظن هب  ار  لوق  نیا  تسا  نکمم  .تسا و  اـناد  ادـخ  تسا و  هتـشاد  ار  لوق  نیا  یـسک  هک  دوش  یم  رهاـظ  نینچ   (1) راحب رد  یسلجم 
نیا هراب  نیا  رد  نخس  قیقحت  لاح  ره  هب  .تسین و  هدیـشوپ  هک  نانچ  يرغـص ، تبیغ  نامز  رد  هیقت  تّدش  تهج  هب  دنادرگ  زاب  لّوا 

؛ دوش یم  رّوصت  هنوگ  دنچ  رب  ترضح  نآ  دوهعم  فیرش  مان  ندرک  دای  هک :

لوا هنوگ 

، دوش یمن  نآ  لماش  عنم  لیالد  هک  نیا  تهج  هب  و  لصا ، مکح  هب  تسین  دیدرت  نآ  ندوب  زیاج  رد  هک  اه ، باتک  رد  نآ  ندرک  دای 
نامز زا  داب -  نانآ  همه  رب  دنوادخ  ناوضر  هک  نام -  لماع  ياملع  حلاص و  ناینیشیپ  هویـش  هک  دید  میهاوخ  هک  نآ  تهج  هب  زین  و 
یـسک هک  نیا  نودب  دنا ، هدرک  رکذ  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  مان  هک  هدوب  روط  نیا  ام  نامز  ات  ینیلک  خیش 

.دیامن ضارتعا  نانآ  رب 

مود هنوگ 

هینک شا  هینک  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مسا  وا  مسا  دوش : هتفگ  هک  نیا  دـننام  هیانک ، هراشا و  اب  بانج  نآ  ندرک  دای 
زیاج زین  نیا  .دشاب  یم  ترضح  نآ 
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هیلع هللا  یلصربمغیپ  زا  ینـس  هعیـش و  قیرط  زا  هک  يددعتم  تایاور  هفاضا  هب  تشذگ ، نیتسخن  هنوگ  رد  هک  يا  ّهلدا  نامه  هب  تسا 
.دشاب و یم  نم  هینک  شا  هینک  نم و  مان  وا  مان  تسا ، نم  نادنزرف  زا  يدهم  هک : نیا  هب  هدومرف  حیرـصت  اه  نآ  رد  هک  هدیـسر  هلآو 

نیواـنع هلمج  زا  سرت  تلاـح  هک  اریز  دراد ، صاـصتخا  سرت  لاـح  ریغ  هب  لّوا  هنوگ  دروم و  نیا  رد  ندوـب  زیاـج  هک  تسناد  دـیاب 
.تسین هدیشوپ  هک  نانچ  دشاب  یم  زیاج  ره  ندش  مارح  هیام  هک  تسا  یضراع 

موس هنوگ 

نیا رد  ًارهاـظ  .دـشاب  هتـشادن  ار  عماـجم  لـفاحم و  رد  ندرب  ماـن  ناونع  هک  يروـط  هب  تاـجانم ، اـعد و  رد  ترـضح  نآ  ندرک  داـی 
رب هفاضا  دراد ، نایرج  تمـسق  نیا  رد  دـید -  یهاوخ  متفه  هنوگ  رد  هک  زاوج -  لـیالد  هک  نیا  تهج  هب  تسا ، زیاـج  زین  تروص 

، دـشاب هدیـسر  یحیحـص  تیاور  رد  هک  نیا  رگم  ددرگ ، كرت  هک  تسا  نآ  طوحا  یلو  تابیقعت ، اهاعد و  زا  یـضعب  رد  نآ  دورو 
(. دینک تقد  بوخ  )

مراهچ هنوگ 

هب دـشاب ، زیاـج  زین  تروص  نیا  رد  هک  تسا  نآ  قح  و  لد ، رد  يّرـس و  روـط  هب  اـه  نآ  ریغ  عماـجم و  رد  ترـضح  نآ  ندرک  داـی 
یتیاور رب  هفاضا  دننام ، یم  یقاب  ضراعم  نودـب  زاوج  لیالد  لصا و  سپ  تسا ، فرـصنم  تمـسق  نیا  زا  عنم  لیالد  هک  نیا  تهج 

هیلع يدـهم  ترـضح  فصو  ربخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدـمآ  ناـمیلا  نب  هفیذـح  زا  يدنـس  اـب  كردتـسم  رد  هک 
(1) «. وا هب  رفاک  رگم  دربن  ار  شمان  یسک  شمایق  زا  شیپ  اراکشآ  روط  هب  هک  تسا  وا  و  : » دومرف مالسلا 
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راکـشآ ینلع و  روطب  : » هک هدرک  لـقن  ار  نآ  داـماد  ققحم  هک  یعاـمجا  دروـم  رد  نآ  هب  تمرح  نتفاـی  صاـصتخا  نیا  دـّیؤم  زین  و 
.دمآ دهاوخ  شنخس  و  دنرب .» ار  شمان 

مجنپ هنوگ 

زا یفالتخا  چیه  و  تسا ، بجاو  نانآ  اب  هّیقت  هک  نید  نانمشد  سلاجم  لفاحم و  دننام : سرت ، عقاوم  رد  فیرـش  مسا  نیا  ندرک  دای 
عنم ثیداحا  نینچ  مه  و  دراد ، تلالد  نآ  رب  هّیقت  لیالد  مامت  زین  و  تسین ، مسق  نیا  تمرح  رد  نیرّخأتم  نیمدـقتم و  زا  کـی  چـیه 

.دوش یم  مسق  نیا  لماش  یگمه  ندرب ، مان  زا 

مشش هنوگ 

ثحب و ياـج  ارآ و  هکرعم  هک  تسا  هنوـگ  نیا  و  تسین ، اـه  نآ  رد  يا  هّیقت  سرت و  هـک  سلاـجم  رد  ترـضح  نآ  ماـن  ندرک  داـی 
همّالع داماد و  ققحم  یسربط و  دیفم و  قودص و  خیـش  يأر  اب  قفاوم  تسا ، نآ  تمرح  هب  لوق  نم ، دزن  راتخم  .دشاب و  یم  وگتفگ 
ترهش رگید  یضعب  نخس  رد  و  هدیدرگ ، لقن  نآ  رب  عامجا  داماد  قّقحم  راتفگ  رد  هکلب  مهّرس -  سدق  يرون -  ققحم  یـسلجم و 

: هلمج زا  .رتاوت  ّدح  رد  ینعم  ظاحل  زا  هکلب  ضیفتسم ، ربتعم و  حیحص ، رابخا  لیلد  هب  هدش ، تیاکح  لوق  نیا 

يرکسعلا نسحلاوبا  ترضح  مدینـش  تفگ : هک  هدروآ  تیاور  يرفعج  مشاهوبا  زا  یحیحـص  دنـس  هب  هللا  همحر  قودص  خیـش   - 1
؟ نیشناج زا  سپ  نیشناج  رد  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  سپ  تسا ، نسح  مرسپ  نم  زا  دعب  نیشناج  : » دومرف یم  مالسلا ) هیلع  يداه  ماما  )

يارب شمان  ندرب  دینیب و  یمن  ار  وا  صخـش  امـش  هک  اریز  دومرف : ارچ ؟ دنادرگ ! وت  يادف  ارم  دنوادخ  متـشاد : هضرع  دیوگ : يوار 
اور امش 
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نیموصعملا نیرهاطلا  هئابآ  یلعو  هیلع  هَّللا  یّلـص  دمحم -  لآ  زا  تّجح  دییوگب  دومرف : مینک ؟ دای  ار  وا  هنوگچ  سپ  متفگ : .تسین 
(1) -«.

(2) .تسا هدرک  تیاور  لسرم  روط  هب  ار  ثیدح  نیا  یفاک  رد  زین  هللا  همحر  ینیلک  مالسالا  هقث 

يدرم رما  نیا  بحاص  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  یحیحص ، دنس  هب  هللا  همحر  قودص  خیـش   - 2
تیاور نینچ  ار  ربخ  نیا  یحیحص  دنس  هب  زین  ینیلک  خیـش  دشاب .» رفاک  هک  نیا  رگم  دنکن ، دای  ار  وا  شمـسا  اب  سک  چیه  هک  تسا 

(3) «. يرفاک رگم  دربن  مسا  شمان  هب  یسک  ار  رما  نیا  بحاص  : » هدومن

مالسلا هیلعاضرلا  نسحلاوبا  ترضح  مدینش  : » تفگ هک  هدمآ  تلصلا  نب  ناّیر  زا  يربتعم ، دنـس  هب  نیدلا » لامک   » و یفاک »  » رد  - 3
(4) «. ددرگن هدرب  مان  مسا  هب  دوش و  یمن  هدید  شمسج  دومرف : یم  دوب -  هدش  لاؤس  مالسلا  هیلع  مئاق  هرابرد  هک  - 

امهیلع یسوم  نب  یلع  اضر  ترضح  مدینش  : » تفگ هک  هدرک  تیاور  تلصلا  نب  ناّیر  زا  كردتسم  رد  دنـسم  روط  هب  ار  ربخ  نیمه 
مان شمـسا  هب  شتبیغ  نامز  رد  ار  وا  یـسک  و  دوش ، یمن  هدید  شندب  هک  تسا  نسح  مرـسپ  دنزرف  يدـهم  مئاق  دومرف : یم  مالـسلا 
 … دربب ار  وا  مسا  دهاوخب  قیالخ  زا  سک  ره  ماگنه ] نآ  رد   ] سپ دننک ] نالعا   ] دنک نالعا  ار  شمسا  دنیبب و  ار  وا  هک  نیا  ات  دربن 

«.
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ح 13. ، 1/328 یفاک ، لوصا  . 17 - 2
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و : » دومرف هک  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  فیصوت  ربخ  رد  هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دنسم  روط  هب  كردتسم  رد   - 4
(1) «. دشاب رفاک  وا  هب  هک  یسک  رگم  دربن  ار  شمان  راکشآ  روط  هب  شمایق  زا  شیپ  هک  نآ  تسا  وا 

لآ زا  نت  هدزاود  نانآ  : » دومرف ناماما  هرامـش  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدمآ  ناولع  نب  نیـسح  زا  زین  باتک  نامه  رد  و   - 5
هضرع يوار  .هتساوخ  ادخ  هک  سک  ره  یلع و  نب  دمحم  نیسحلا و  نب  یلع  نیسح ، نسح ، یلع ، دنـشاب ؛ یم  مالـسلا  مهیلعدمحم 
هراشا یـسوم  شدنزرف  هب  و  مرـسپ -  نیا  نم و  دومرف : .یهد  اوتف  ارم  قح ، هب  ات  منک  یم  لاؤس  وت  زا  نم  انامه  موش ! تیادف  تشاد :

(2) «. دشابن اور  شمسا  اب  شندرک  دای  دوش و  یم  بیاغ  وا  صخش  وا ، نادنزرف  زا  نیمجنپ  و  درک - 

(3)  … «. دربب ارم  مسا  مدرم  زا  یلفحم  رد  هک  یسک  نوعلم ، تسا  نوعلم  : » هک مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  فیرش  عیقوت   - 6

ود نیا   (4) «. داب وا  رب  ادخ  تنعل  دربب ، ارم  مسا  مدرم  زا  یعمج  نایم  رد  سک  ره  : » هک مالـسلا  هیلع  بانج  نآ  زا  يرگید  عیقوت   - 7
(5) .هدرک تیاور  نیدلا » لامک   » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیش  ار  عیقوت 

زا باطخ  نب  رمع  : » دومرف هک  هدروآ  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  هللا ، همحر  قودص  خیـش  هک  تسا  یتیاور   - 8
يدهم ترضح  هرابرد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

ص:28

2/380 ح 14. لئاسو ، كردتسم  . 20 - 1

2/381 ح 17. لئاسو ، كردتسم  . 21 - 2
53/184 ح 13. راونالا ، راحب  . 22 - 3
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2/482 ح 1 و 483 ح 3. نیدلا ، لامک  . 24 - 5
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هک یتـسرد  هب  میوگ ] یمن   ] هن ار  شمـسا  دومرف : تسیچ ؟ شمـسا  هک  هد  ربـخ  يدـهم  زا  بلاـطوبا ! رـسپ  يا  تفگ : درک و  لاؤـس 
ییاهزیچ زا  نآ ، دزیگنارب و  ار  وا  ّلجوّزع -  يادـخ -  هک  نیا  ات  منکن  وگزاب  ار  وا  ماـن  هک  تفرگ  ناـمیپ  نم  زا  ملیلخ  نم و  بیبح 

(1) «. تسا هدرپس  شلوسر  هب  ار  نآ  ملع  ّلجوّزع -  يادخ -  هک  تسا 

يدرم رب  مهد  یم  یهاوگ  و  : » هدمآ نآ  رد  میدروآ و  تیاور  ار  نآ  یحیحص  دنس  هب  باتک ، مود  شخب  رد  هک  رـضخ  ثیدح   - 9
«. دزاس راکشآ  ار  شرما  دنوادخ  هک  نیا  ات  دوش  یمن  هتفگ  شمان  هینک و  هک  نیسح  نادنزرف  زا 

بیاغ امش  زا  ماما ]  ] نیمتفه نادنزرف  زا  نیمجنپ  : » دومرف هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یحیحص  دنس  هب  قودص  خیش   - 10
(2) «. تسین اور  امش  يارب  شمان  ندرب  دوش و  یم 

يدهم ترضح  فصو  رد  هک  هدروآ  تیاور  مالسلا  هیلعداوج  ماما  یناث ، رفعجوبا  ترضح  زا  یحیحص  دنس  هب  قودص  خیش   - 11
نیا مامت  هک   (3) دـشاب » یم  مارح  اه  نآ  رب  شماـن  ندرب  دـنام و  یم  یفخم  شتدـالو  مدرم  زا  هک  نآ  تسوا  : » دومرف مالـسلا  هیلع 

.تشذگ بانج  نآ  تبیغ  هب  مالسلا  هیلعداوج  ماما  ياهربخ  نمض  ع »  » فرح رد  باتک ، مراهچ  شخب  رد  ثیدح 

دمحم نب  یلع  نسحلاوـبا  ترـضح  رب  شنید  ندرک  هـضرع  ثیدـح  رد  ینـسح ، مـیظعلا  دـبع  زا  قودـص  خیـش  هـک  یتـیاور   - 12
: هدروآ مالسلا  هیلع  يداه  ماما  يرکسع 
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نم زا  سپ  و  دومرف : مالسلا  هیلع  يداه  ترضح  هاگ  نآ  .مالسلا  هیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا  ترضح  ات  درمشرب  ار  ناماما  سپ  » … 
يا تسا  هنوگ  نیا  ارچ  و  متـشاد : هضرع  دیوگ : وا ! زا  دعب  نیـشناج  اب  مدرم  لاح  تسا  هنوگچ  سپ  [ دـشاب یم  ماما   ] مدـنزرف نسح 
سپ دـنک ، جورخ  هک  یماگنه  ات  دـشاب ، یمن  لالح  شماـن  ندرک  داـی  دوش و  یمن  هدـید  وا  صخـش  هک  اریز  دومرف : نم ؟! يـالوم 

(1)  … «. دزاس لدع  طسق و  زا  هدنکآ  ار  نیمز 

هدومرف هرابرد  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  مرورس  زا  تفگ : هک  هدروآ  يدزا  دایز  نب  دمحم  زا  یحیحص  ربخ  زین   - 13
.مدیسرپ .درک  مامت  امش  رب  ار  شیوخ  ینطاب  يرهاظ و  ياه  تمعن  و  (2) ؛ ًهَنِطابَو » ًهَرِهاظ  ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْسَأَو   -: » لجوّزع يادخ - 

ایآ متشاد : هضرع  بانج  نآ  هب  .دشاب  یم  بیاغ  ماما  نطاب ، تمعن  تسا و  رهاظ  ماما  رهاظ ، تمعن  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 
دای نینمؤم ، ياه  لد  زا  یلو  دوش ، یم  بیاغ  وا  صخـش  مدرم ، ناگدـید  زا  .يرآ  دومرف : دوش ؟ بیاغ  هک  تسه  یـسک  ناماما  رد 
يا یتخـس  ره  دیامن و  یم  ناسآ  وا  يارب  ار  يا  يراوشد  ره  دنوادخ  تسا ، [ ناماما  ] ام زا  نت  نیمهدزاود  وا  ددرگ و  یمن  بیاغ  وا 

شکرـس ره  دیامن و  یم  کیدزن  وا  يارب  ار  يرود  ره  دنادرگ و  یم  راکـشآ  شیارب  ار  نیمز  ياه  جـنگ  دزاس و  یم  مار  شیارب  ار 
نازینک نیرتهب  رـسپ  وا  دزاس ، یم  كاله  ار  یغاط  ناطیـش  ره  وا ] تسد  هب   ] وا ياه  تسد  رب  دـنادرگ و  یم  دوباـن  وا  هب  ار  رگزیتس 

لالح نانآ  رب  شندرب  مان  دنام و  یم  هدیشوپ  مدرم  رب  شتدالو  هک  نآ  تسا 
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(1) «. دشاب هدنکآ  ملظ  متس و  زا  هک  نانچمه  دیامن ، لدع  طسق و  زا  رپ  ار  نیمز  سپ  دزاس ، راکشآ  ار  وا  دنوادخ  هک  نیا  ات  دشابن ،

« مالسلا مهیلع  رـشع  ینثالا  هّمئألا  یلع  صوصنلا  یف  رثالا  هیافک   » باتک رد  یمق ) ای   ) يزار زاّزخ  دمحم  نب  یلع  لیلج  خیـش   - 14
دراو هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رب  ربیخ  زا  يدوهی  هدانج  نب  لدنج  تفگ : هک  هدروآ  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  زا  دوخ  دنس  هب 

زا تسین و  دـنوادخ  دزن  هچنآ  زا  تسین و  دـنوادخ  يارب  هچنآ  زا  هد  ربـخ  ارم  هلآو ! هیلع  هللا  یلـصدمحم  يا  تشاد : هـضرع  دـش و 
؛ تسین یکیرش  ار  دنوادخ  تسین ، دنوادخ  يارب  هچنآ  اّما  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هاگ  نآ  دناد ؟ یمن  دنوادخ  هچنآ 

امـش راتفگ  نآ  دناد ، یمن  دنوادخ  هچنآ  اّما  و  تسین ؛ ناگدـنب  هب  تبـسن  یملظ  دـنوادخ  دزن  سپ  تسین ، دـنوادخ  دزن  هچنآ  اّما  و 
چیه هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ : لدنج  سپ  .دناد  یمن  يدـنزرف  دوخ  يارب  دـنوادخ  تسا و  ادـخ  رـسپ  ریزُع  هک  تسا  دوهی  هورگ 

نارمع نب  یـسوم  باوخ  رد  بشید  نم  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : سپـس  .یتـسه  ادـخ  لوـسر  وـت  قـح ، هب  تسین و  هَّللا  زج  ییادـخ 
تسد وا  زا  دعب  نانیشناج  هب  وش و  ناملسم  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  تسد  رب  لدنج ! يا  دومرف : نم  هب  هک  مدید  ار  مالـسلا  امهیلع 

هب ات  هد ، ربخ  تدوخ  زا  سپ  نانیـشناج  زا  ارم  نونکا  دومرف ، يزور  نم  هب  ار  تمعن  نیا  دـنوادخ  مدـش و  ناملـسم  نم  سپ  .زیوایب 
یم لیئارسا  ینب  يابقن  هرامـش  هب  نم ، زا  سپ  نم  يایـصوا  لدنج ! يا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  .مدرگ  کّسمتم  نانآ 

رد هک  نانچمه  دنا ، هدوب  نت  هدزاود  اه  نآ  تشاد : هضرع  .دنشاب 

ص:31
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لوسر يا  تشاد : هضرع  .دنـشاب  یم  نت  هدزاود  نم  زا  دـعب  ناـماما  .يرآ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  .ما  هتفاـی  تاروـت 
نآ زا  نت  هس  زج  وت  هّتبلا  هک  رگید ، نیـشناج  زا  سپ  ینیـشناج  یلو  .هن  دومرف : دوب ؟ دنهاوخ  نامز  کی  رد  اه  نآ  یگمه  ایآ  ادخ !

ایـصوا و دّیـس  هک  یتـسرد  هب  .يرآ  دومرف : وگب ! میارب  ار  ناـشمان  ادـخ ! لوسر  يا  سپ  تشاد : هضرع  .درک  یهاوخن  كرد  ار  اـه 
.ار نیسح  سپس  نسح ، شدنزرف  سپس  دید ، یهاوخ  نم  زا  دعب  ار  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ناماما  ردپ  ناربمغیپ و  ثراو 

دیـس نیـسحلا  نب  ّیلع  شدـنزرف  تدـالو  ماـگنه  نوچ  سپ  دـبیرفن ، ار  وت  نـالهاج  یناداـن  وـش و  کّـسمتم  نم  زا  سپ  اـه  نآ  هب 
لدـنج .دوب  دـهاوخ  ریـش  زا  يا  هعرج  ایند ، زا  تا  يرادروخرب  نیرخآ  دروآ و  دـهاوخ  رـس  هب  ار  وت  رمع  دـنوادخ  دوش ، نیدـباعلا 

دنچ نیـسح  زا  دـعب  متخانـشن ، ار  ناشیاه  مان  یلو  ًاریبُشو .» ًاربَش  وطقب  اـیلا  اـیلا  : » متفاـی تاروت  رد  نینچمه  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ :
زا يدهم  دنشاب و  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  نت  ُهن  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تسیچ ؟ ناشمان  تسه و  ّیـصو 

نیدباعلا نیز  شبقل  دریگ ، یم  هدـهع  هب  ار  تماما  رما  یلع  شرـسپ  وا  زا  دـعب  تشگ ، يرپس  نیـسح  تّدـم  نوچ  هک  تسا ، اه  نآ 
نوچ و  دوش ؛ یم  هدناوخ  رقاب  هک  دریگ ، یم  هدهع  هب  دمحم  شرـسپ  وا  زا  دعب  ار  تماما  رما  دـش ، يرپس  یلع  تّدـم  نوچ  و  تسا ؛

یماگنه سپ  دشک ؛ یم  شود  هب  ار  تماما  تیلوؤسم  دوش ، یم  هدناوخ  قداص  هک  رفعج  وا  زا  دـعب  دـبای ، یم  نایاپ  دـمحم  نارود 
تدم نوچ  سپـس  دریگ ؛ یم  هدـهع  هب  ار  رما  نیا  دوش ، یم  هدـناوخ  مظاک  هک  یـسوم  وا  زا  دـعب  ددرگ ، یم  مامت  رفعج  نارود  هک 

شرسپ وا  زا  سپ  دوش ، یضقنم  یسوم 
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هب دمحم  شدنزرف  وا  زا  دعب  ددرگ ، يرپس  یلع  نارود  هک  هاگره  و  دوش ؛ یم  هدناوخ  اضر  هک  دریگ ، یم  هدـهع  هب  ار  رما  نیا  یلع 
هدناوخ یقن  هک  یلع  شرـسپ  يو ، زا  دعب  دوش ، یـضقنم  دمحم  تّدم  نوچ  سپ  دوش ؛ یم  هدـناوخ  ّیکز  هک  دـنک ، مایق  تماما  رما 

هک تشاد  دهاوخ  ار  تماما  رما  شرـسپ  نسح  وا ، زا  دـعب  دـیآ ، رـس  هب  یلع  تّدـم  نوچ  و  تشاد ؛ دـهاوخ  ار  تماما  رما  دوش ، یم 
اه نآ  زا  هک  تسا  نسح  وا  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : لدنج  .تشگ  دهاوخ  بیاغ  اه  نآ  زا  مدرم  ماما  سپـس  دوش ؛ یم  هدناوخ  نیما 

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  تسیچ ؟ وا  مسا  سپ  هَّللا ! لوسر  ای  تفگ : تسا ، تّجح  شدـنزرف  یلو  .هن  دومرف : دـش ؟ دـهاوخ  بیاـغ 
رد ار  اه  نآ  دای  ام  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : لدـنج  .دـنادرگ  راکـشآ  ار  وا  دـنوادخ  هک  نیا  اـت  دوش ، یمن  هدرب  شماـن  دومرف : هلآو 

سپـس .تسا  هداد  هدژم  ام  هب  تنادـناخ  زا  وت  زا  دـعب  نانیـشناج  وت و  هب  مالـسلا  اـمهیلع  نارمع  نب  یـسوم  هتبلا  میا و  هتفاـی  تاروت 
ِضْرَألا ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَعَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  : » درک توـالت  ار  هیآ  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

.(1) ًاْنمَأ » ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیلَو  ْمَُهل  یضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیلَو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک 

دهاوخ نیزگیاج  نیمز  رد  ار  نانآ  هتبلا  هک  هداد  هدعو  دـنا ، هداد  ماجنا  کین  ياهراک  هدروآ و  نامیا  امـش  زا  هک  یناسک  دـنوادخ 
تنکُم هدیدنـسپ  ناشیارب  هک  ار  ناشنید  هک  یتسار  هب  .دیناسر و  تفالخ  هب  دندوب ، ناشیا  زا  شیپ  هک  ار  نانآ  هک  نانچمه  تخاس ،

 … دیشخب دهاوخ  ناش  ّتینما  متح  روط  هب  نآ ، ياج  هب  ناشسرت ، زا  سپ  داد و  دهاوخ 
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ضّرعتم هک  تسه  یـسک  نانآ  زا  کی  ره  نامز  رد  لدنج ! يا  دومرف : تسیچ ؟ اه  نآ  سرت  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : لدنج  هاگ  نآ 
متس زا  هک  نانچمه  دزاس ، لدع  طسق و  زا  رپ  ار  نیمز  دیامرف ، لیجعت  ار  ام  مئاق  جورخ  دنوادخ  هاگره  سپ  دنک ، شتیذا  دوش و  وا 
لاح هب  اشوخ  و  تبیغ ! نامز  رد  ناگدـننک  ربص  لاح  هب  اشوخ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  سپـس  .دـشاب  هدـنکآ  ملظ  و 

« ِْبیَغلِاب َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلَا  : » هدومرف هدومن و  فصو  ار  نانآ  شباتک  رد  دـنوادخ  هک  دـنیاهنآ  دـننام ! رادـیاپ  نانآ  هویـش  رب  هک  یناسک 
، دـنیادخ بزح  اه  نآ  (2) ؛ َنوُِحْلفُملا » ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإ  ـالَأ  ِهَّللا  ُبْزِح  َکـِئلوُأ  : » هدومرف .دـنراد و  ناـمیا  بیغ  هب  هک  ناـنآ  (1) ؛

.دنناراگتسر دنوادخ  بزح  هتبلا  هک  دینک  هّجوت 

امهیلع یلع  نب  نیـسح  ترـضح  نامز  ات  هدانج  نب  لدنج  سپـس  دیوگ : هللا ] دـبع  نب  رباج  زا  ربخ  نیا  هدـننک  تیاور   ] عفـسالا نبا 
یلاح رد  مدش  دراو  وا  رب  فئاط  رد  هک : تفگ  میارب  سیق  یبا  نب  میعن  نآ ، زا  سپ  تفر ، فئاط  هب  هاگ  نآ  درک ، یگدـنز  مالـسلا 

هدومرف هدعو  نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نینچ  نیا  تفگ : دیماشآ و  ار  نآ  درک و  تساوخرد  ریـش  سپـس  دوب ، رامیب  هک 
هب هک  ییاج  رد  فئاط  رد  و  دنک -  شتمحر  یلاعت  يادخ  تشذگرد -  هاگ  نآ  .دشاب  ریـش  یندیماشآ  ایند  زا  ما  هشوت  نیرخآ  هک :

(3) .دش نفد  تسا ، فورعم  ءاروک » »

تیاور ناذاش  نب  لضف  لیلج  هقث  خیش  هبیغلا »  » باتک زا  لقن  هب  لئاسولا » كردتـسم   » باتک رد  هللا  همحر  يرون  رّحبتم  لضاف   - 15
راّبجلا دبع  نب  دمحم  زا  هدروآ ،
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تسود موش ! تیادف  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  متشاد : هضرع  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  یلع  نب  نسح  ترـضح  مرورـس  هب  تفگ : هک 
مانمه مرـسپ ، نم  زا  دعب  تّجح  ماما و  دومرف : تسا ؟ وت  زا  دعب  شناگدـنب  رب  دـنوادخ  تّجحو  ماما  یـسک  هچ  منادـب  هک  مراد  یم 

سپ دومرف : هک  نیا  ات  دشاب …  یم  وا  يافلخ  یهلا و  ياه  تّجح  متاخ  هک  نآ  تسا ، وا  هینک  مه  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
(1) .دناوخب شا  هینک  ای  مان  هب  ار  وا  شجورخ  زا  شیپ  هک  تسین  اور  يدحا  يارب 

هک یماگنه  تفگ : ثیدـح  نامیارب  يروباشین  سراف  نب  دـمحم  نب  میهاربا  تفگ : هک  هدـمآ  باتک  ناـمه  زا  كردتـسم  رد   - 16
نم هب  هک  ربـخ  نیا  دوب و  صیرح  نایعیـش  نتـشک  هب  تبـسن  لد و  تخـس  يدرم  وا  و  دـمآرب ، منتـشک  یپ  رد  فوع  نب  ورمع  یلاو 

يرکـسع ماما   ) دمحموبا ترـضح  هناخ  يوس  هب  مدرک و  یظفاحادخ  مناتـسود  هداوناخ و  اب  تفرگ ، ارف  ارم  يدـیدش  سرت  دیـسر ،
، مدش دراو  ترضح  نآ  رب  هک  یماگنه  سپ  مدوب ، ندرک  رارف  رکف  هب  میامن و  عادو  مه  بانج  نآ  اب  ات  مدش ، راپسهر  مالسلا ) هیلع 
مدـنام و ّریحتم  شا  یگدنـشخرد  رون و  زا  دوب ، ناشخرد  هدراهچ  بش  هام  نوچمه  شتروص  هک  هتـسشن  شرانک  رد  مدـید  يرـسپ 
كرابت و يادخ -  یتسار  هب  هک  نکم  رارف  دومرف : نم  هب  [ رـسپ نآ   ] سپ .منک  شومارف  ار  مدوخ  رارف  ِدصق  سرت و  هک  دوب  کیدزن 

رورس يا  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلعدمحموبا  ترضح  هب  دش و  هدوزفا  متریح  رب  .درک  دهاوخ  عفد  وت  زا  ار  وا  ّرش  يدوز  هب  یلاعت - 
هچنآ زا  هک  تسیک  وا  دنادرگ ! وت  يادف  ارم  دنوادخ  نم !
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سپ ینالوط و  یتبیغ  دوش  یم  بیاغ  هک  نآ  تسا ، وا  مه  تسا و  نم  زا  دـعب  نیـشناج  مرـسپ و  وا  دومرف : داد ؟ ربخ  دوب  مرطاخ  رد 
: دومرف مدیـسرپ ، وا  مسا  هرابرد  سپ  .دزاس  یم  لدع  طسق و  زا  هدنکآ  ار  نآ  ددرگ و  یم  راکـشآ  ملظ  روج و  زا  نیمز  ندش  ُرپ  زا 
هک نیا  ات  دناوخب ، شا  هینک  ای  مان و  هب  ار  وا  هک  تسین  اور  يدحا  يارب  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هینُک  مه  مانمه و  وا 

میهاربا .رادب  ناهنپ  شلها  زا  زج  يدینـش  يدید و  ام  زا  زورما  هچنآ  میهاربا ! يا  سپ  دنادرگ ، رهاظ  ار  شتموکح  تلود و  دنوادخ 
هب هدومن و  شیوخ  هناوتـشپ  ار  یلاعت  يادخ  لضف  هک  یلاح  رد  مداتـسرف و  دورد  ناشناردپ  رب  راوگرزب و  ود  نآ  رب  هاگ  نآ  دیوگ :

(1)  … «. مدش نوریب  متشاد  دامتعا  مدوب ، هدینش  مالسلا  هیلع  بحاص  ترضح  زا  هچنآ 

رطاخ هب  ار  اه  نآ  زا  یشخب  دراد و  تلالد  ترـضح  نآ  فیرـش  مسا  دای  ندوب  مارح  رب  هک  دوب  رابخا  زا  یتمـسق  اه  نیا  میوگ : یم 
مارح رب  دنراد  تلالد  اه  نآ  زا  يا  هنوگ  دنـشاب ؛ یم  هنوگ  ود  رب  دـیدید -  هک  نانچ  رابخا -  نیا  .میدرواین و  نخـس  هلاطا  زا  زیهرپ 

رد هچ  دشاب و  لاح  نآ  ریغ  رد  ای  دـشاب ، سرت  هّیقت و  لاح  رد  هاوخ  اه ، نآ  ریغ  رد  هچ  عماجم و  رد  هچ  ثحب ، دروم  مسا  دای  ندوب 
.يربک تبیغ  رد  هچ  دشاب و  يرغص  تبیغ 

.دنیامن دای  راکشآ  ینلع و  روط  هب  ار  فیرش  مسا  نآ  هک  نیا  دنا و  هداد  صاصتخا  عماجم  هب  ار  تمرح  تایاور ، نآ  زا  رگید  هنوگ 
دنزاس یم  دّیقم  ار  رابخا  نآ  ياه  قالطا  دننک ، یم  نایب  ار  رگید  هنوگ  نآ  روظنم  ثیداحا  زا  هنوگ  نیا  و 
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دقعنم هلمج : زا  تسا  هدـنیآ  نئارق  نیا ، رب  دـهاش  و  ددرگ ،] رکذ  سدـقم  مسا  نآ  ینلع  روـط  هب  سلاـجم  عماـجم و  رد  هک  نیا  هب  ]
ینلع و روط  هب  عماـجم  صوصخ  رد  عاـمجا  نیا  هک  دـشاب ، یم  میرحت  رب  هللا  همحر  داـماد  قـقحم  نخـس  رد  لوـقنم  عاـمجا  ندـش 

.تسا راکشآ 

ریغ رد  هک  تسین  زیاج  سپ  رگید ، رابخا  ضعب  هنیرق  هب  دـشاب ، سرت  هّیقت و  لاح  ناش  روظنم  راـبخا  نیا  تسا  نکمم  دـییوگب : رگا 
: تفگ هک  هدش  تیاور  یحلاص  هَّللا  دبعوبا  زا  دمحم  نب  یلع  زا  یفاک » لوصا   » رد هچنآ  دـننام  میهد ؟ تیارـس  ار  اه  نآ  دروم ، نآ 

هاگیاج مسا و  زا  هک  دنتـساوخ  نم  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  دـمحموبا  ترـضح  تشذـگرد  زا  سپ  اـم  باحـصا  زا  یـضعب  »
یم عیاش  ار  نآ  یهد ، تلالد  ار  اه  نآ  مسا ، رب  رگا  هک : دـمآ  نوریب  باوج  سپ  میامن ، لاؤس  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاـص  ترـضح 

(1) .داد دنهاوخ  ناشن  ار  نآ  دننادب ، ار  هاگلزنم  رگا  دننک و 

يریمح هک  هدمآ ، تیاور  یثیدح  نمـض  يرْمَع  نامثع  نب  دمحم  زا  يریمح ، رفعج  نب  هَّللا  دبع  زا  نیدلا » لامک   » رد هچنآ  دننام  و 
اج نآ  ات  دنگوس … ! ادخ  هب  .يرآ  داد : باوج  يا ؟ هدید  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دمحموبا  ترضح  نیـشناج  وت  تفگ : وا  هب 
نم يارب  میوگ و  یمن  دوخ  زا  ار  نیا  نم  دیـسرپب و  نآ  زا  هک  تسا  مارح  امـش  رب  تفگ : وگب ؟] ار  وا   ] مسا سپ  متفگ : دـیوگ : هک 

مالـسلا هیلعدمحموبا  ترـضح  هک  هدش  تباث  نینچ  رادـمامز  دزن  نوچ  تسا ، وا  دوخ  زا  نکیل  منک و  مارح  لالح و  هک  تسین  اور 
 … دنامن ياج  هب  وا  زا  يدنزرف  هک  یلاح  رد  تشذگرد 
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(1) .دیشکب تسد  راک  نیا  زا  دینک و  اورپ  دنوادخ  زا  ددرگ ، یم  عقاو  وجتسج  دش ، هتفگ  مسا  رگا  و  تفگ : هک  نیا  ات 

، تسا سدـقم  ماـن  نآ  ندرب  زا  یهن  تمکح  ناـیب  مکح و  عیرـشت  هجو  هدـمآ ، اـه  نیا  دـننام  ربـخ و  ود  نیا  رد  هـچنآ  میوـگ : یم 
« هیقف  » باتک رد  هک  يروط  هب  دـنوشن -  تیذا  راصنا  لغب  ریز  يوب  زا  مدرم  ات  هک  دوب  نیا  هعمج  لسغ  عیرـشت  تمکح  هک  نانچمه 
اب نینچ  مه  دوش ، یمن  هتـشادرب  هعمج  لسغ  روتـسد  تمکح ، نآ  ندش  یفتنم  رثا  رب  هک  روط  نامه  سپ  هدـش -  تیاور  نآ  ریغ  و 

.دور یمن  نیب  زا  ترضح  نآ  ندرب  مان  تمرح  روتسد  تمکح ، نیا  ندش  یفتنم 

دوش هتـشادرب  سرت  رگا  سپ  تسا ، ندـش  مارح  تلع  سرت ؛ هک  تسا  نآ  هدـش ، نایب  مود  تیاور  رد  هک  یتّلع  رهاظ  دـییوگب : رگا 
؛ هجو دنچ  رطاخ  هب  درک ، لمح  یقیقح  ّتلع  رب  ار  نآ  ناوت  یمن  میوگ : یم  دوش ؟ یم  هتشادرب  زین  مکح 

نیاربانب دـنا ، هدرک  لمح  مکح  عضو  تمکح  رب  ار  اه  نآ  ام  ياملع  هدـش و  دراو  دروم  نیدـنچ  رد  تراـبع  نیا  ریظن  هک  نیا  لّوا :
، دوش دراو  صوصخ  روط  هب  يزیچ  میرحت  ّتلع  ندوب  رـصحنم  رد  یّـصن  رگا  هتبلا  .درادن  روهظ  هدش ، اعدا  هچنآ  رد  روبزم  تیاور 

نآ رد  یحیرـصت  هک  نیا  تهج  هب  دـشاب ، روط  نآ  تسین  مولعم  اجنیا  رد  رما  نیا  و  میرادرب ، تسد  میرحت  مومع  زا  هک  تسا  زیاج 
.تسناد یهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  هک  نانچ  دشاب ، رصحنم  هّیقت  سرت و  ماگنه  هب  مکح  ّتلع  هک  میرادن  ملع  تسین و 
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یمن يراددوخ  يربیخ  لدنج  يارب  بانج  نآ  مان  ندرک  دای  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دوب ، ّتلع  تهج  نیمه  رگا  هک  نیا  مود :
هب عجار  اه  نامز  نآ  رد  هک  اریز  دومرف ؛ یمن  یهن  شفیرـش  مان  ندومن  دای  زا  ار  دوخ  باحـصا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زین  درک و 

دوش یم  هتـشادنپ  ًانایحا  هچنآ  .دوب و  هدشن  دلوتم  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  يدـهم -  ترـضح  زونه  نوچ  دوبن ، يا  هّیقت  رما  نیا 
هک تسا  یناسک  لاح  زا  ربخ  هدیـسر ، نآ  ندوبن  لالح  ندوب و  مارح  نآ و  مان  ندرب  زا  یهن  دروم  رد  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  زا  هک :

نینچ تسا ، مارح  اه  نآ  رب  سرت  هّیقت و  تهج  هب  ترـضح  نآ  مان  ندرب  هک  نیا  هب  دنتـسه ، مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  نامز  رد 
نایب ماقم  رد  هک  تسا  نآ  ناماما ، شیامرف  زا  رهاظ  نوچ  تسا ، یگیاـپ  یب  یتسـس و  تیاـهن  رد  تقیقح و  زا  رود  رایـسب  يرادـنپ 

مالسلا هیلع  ترـضح  نآ  هدومرف  دننام  دشاب ، یم  عنتمم  هدش  دای  صوصن  زا  یـضعب  رد  رادنپ  نیا  هک  نیا  رب  هفاضا  دنا ، هدوب  مکح 
«. دربن ار  وا  مان  يرفاک  زج  سک  چیه  : » هک

زا يرایـسب  راـبخا  هک  نیا  اـب  دـنزاس ، راکـشآ  ار  شفیرـش  مسا  هک  دوب  یمن  اور  ًالـصا  دوب ، هّیقت  مکح  نیا  ّتلع  رگا  هک  نیا  موس :
نم هینک  شا  هینک  نم و  مان  وا  ماـن  : » هدومرف تحارـص  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  نیا  رب  دـنراد  تلـالد  هّماـع  هّصاـخ و  قرط 

.دنا هدناسانش  ار  شفیرش  مان  هلیسو  نیدب  هک  تسا .»

هک نوچ  دوشن ، دای  ًالـصا  یبقل  مان و  چـیه  اب  هک  تسیاـب  یم  دوب ، هّیقت  سرت و  طـقف  مسا ، ندرب  زا  یهن  ّتلع  رگا  هک  نیا  مراـهچ :
اب مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  یتروص  رد  دنـسانشن ، ار  وا  نانمـشد  هک  نیا  ات  داد ، لومـش  دراوم ش  مامت  رد  ار  مکح  ّتلع  دیاب 

بقل هژیو  هب  تسا ، هدوب  فورعم  شمسا  زا  شیب  شباقلا 
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فیرش مسا  نیا  زا  ریغ  رکذ  زا  یهن  دروم  رد  يربخ  چیه  دنتخانش و  یم  شبـسن  بقل و  اب  ار  بانج  نآ  هّماع  مالـسلا و  هیلع  يدهم 
نآ رب  لیلد  نیا  سپ  هدـش ، هداد  صاصتخا  ترـضح  نآ  مان  صوصخ  ندومن  دای  هب  نآ  ریغ  یتآ و  عیقوت  رد  عنم  هکلب  هدـشن ، لقن 

يربخ رد  هدومرف ، هراشا  ینعم  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هدـنام و  هدیـشوپ  اـم  رب  هک  تسا  يرما  ندوب  مارح  ّتلع  هک  تسا 
.تسا هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  نیدلا  لامک  رد  هک 

رارق نآ  يارب  تقو  نیرخآ  ترـضح  نآ  روـهظ  هک  دوـبن  تسرد  تشاد ، رارق  هّیقت  سرت و  هدودـحم  رد  تمرح  رگا  هک  نیا  مجنپ :
.تسین یهاگ  تسه و  یهاگ  هّیقت  هک  نوچ  دوش ، هداد 

یسرت سلجم  نآ  رد  ًالصا  هک  نیا  اب  دومن ، يراددوخ  ترضح  نآ  فیرش  مان  ندرب  زا  مالـسلا  هیلعرـضخ  هک  یتسناد  هچنآ  مشش :
.تشادن دوجو 

ماـنمه ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  هب  حیرـصت  ندرب  ماـن  زا  عـنم  راـبخا  زا  یتمـسق  رد  هک : هدـش  روآداـی  يروـن  قّـقحم  هچنآ  متفه :
مسا نآ  وا  هک  هدوب  صخش  نآ  دوخ  زا  هّیقت  رگا  سپ  تسا ، هتخانش  ار  مسا  يوار  هدنونش  هک  دشاب ، یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

هک دنهد  رّکذت  يوار  هب  دوب  مزال  هکلب  دنکن ، رکذ  ار  نآ  سلجم  نیا  رد  هک  درادن  یهجو  هدوب ، يرگید  زا  هّیقت  رگا  .تخانش و  ار 
.دربن ار  مسا  نآ  يرگید  سلجم  رد 

ترضح نآ  ندرک  دای  ات  تسین  رصحنم  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  مسا  هب  ندش  هدیمان  هک  نیا  متشه :
یهن تسیاب  یم  دوب ، سرت  مکح  نیا  ّتلع  رگا  هکلب  دنسانشن ، ار  وا  نانمشد  هک  روظنم  نیدب  ددرگ ، عقاو  یهن  دروم  مسا  نآ  هب 
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نیا هب  یسک  ترـضح ، نآ  زا  شیپ  هک  اریز  دوش ، دای  اه  نیا  دننام  هبیغلا و  بحاص  تّجح و  ناونع  اب  بانج  نآ  هک  نیا  زا  دش  یم 
ندرک داـی  هوحن  نیا  هک  اریز  ددرگن ، داـی  زین  يرکـسعلا  نبا  ناونع  اـب  باـنج  نآ  هک  دوـب  مزـال  هکلب  تسا ، هدـشن  هدـیمان  نیواـنع 

هب لوق  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  .دنزیخ و  یمرب  شیوجتـسج  هب  نانمـشد  سپ  تسا ، یقاب  هدـنز و  وا  هک  نیا  رد  دراد  تحارص 
دای زا  تسیاب  یم  دوب  مکح  نیا  ّتلع  هّیقت  سرت و  رگا  هک  نوچ  تسا ، فیعـض  يرغـص  تبیغ  ناـمز  هب  تمرح  نتـشاد  صاـصتخا 

.دش یم  یهن  زین  ترضح  نآ  صوصخم  باقلا  ندرک 

هک بانج  نآ  باقلا  اه و  مان  ریاس  فالخرب  درادـن ، یگتـسب  نآ  مدـع  ای  سرت  هب  فیرـش ، مسا  دای  ندوب  مارح  هک : نیا  مالک  ناج 
هک یتروص  رد  تسین و  زیاج  اه  نآ  رکذ  دـشاب  هّیقت  ياـج  هاـگ  ره  هک  دـنز  یم  رود  هّیقت  سرت و  نوماریپ  اـه  نآ  تمرح  اـی  زاوج 

مهیلع ناماما  همه  سپ  تسا ، روط  نیمه  مکح  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ریاـس  ماـن  ندرب  دروم  رد  نینچمه  و  تسا ، زیاـج  دـشابن  هّیقت 
نایب حیضوت و  هک  دیسر ، نهذ  هب  اجنیا  رد  هجو  نیا  و  دراد ، تلالد  نآ  رب  تایاور  هک  نانچ  دنتـسه ، يواسم  مکح  نیا  رد  مالـسلا 
هدش روآدای  هللا  همحر  يرون  قّقحم  ار  هتشذگ  هوجو  زا  یضعب  اّما  .یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  دمآ  دهاوخ  يدوز  هب  نآ  دروم  رد  يرتشیب 
داـی ربخ  ود  رد  هک  یـسرت  هک  نیا  هب  دوش  یم  لـصاح  نیقی  تسدربز  هیقف  يارب  روما  هوجو و  نیا  ماـمت  هعلاـطم  زا  نیارباـنب  .تسا 

لصا فالخ  هّیقت  رب  تایاور  ندرک  لمح  هک  نیا  زا  هتشذگ  .نآ  ّتلع  هن  تسا  مکح  نیا  نداد  رارق  تمکح  هدیدرگ ، هراشا  هدش 
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یم یعقاو  مکح  نایب  ددـصرد  ناشیاه  دونـش  تفگ و  تارواحم و  رد  هک  تسا  نینچ  نابز  لها  القع و  رهاظ  هویـش  هک  اریز  تسا ،
ددرگ رایسب  تامومع  زا  نتشادرب  تسد  بجوم  هک  تسا  یحیرص  لیلد  هب  دنمزاین  نآ ، ریغ  هب  نخس  ندومن  فرـصنم  سپ  دنـشاب ،
سپ دـشاب ، یم  ّماـع  روهظ  ياـضتقم  یتسناد -  هک  ناـنچ  قلطم -  میرحت  هب  لوق  زین  .درادـن و  دوجو  یلیلد  نینچ  دروم  نیا  رد  هک 

هک نیا  نودب  تسا  نآ  رهاظ  زا  ماع  ندرک  نوریب  هّیقت و ) …  سرت و  دراوم   ) نآ دارفا  زا  يا  هراپ  هب  تمرح )  ) نآ نداد  صیـصخت 
زا دارفا  رتشیب  ندرک  جراخ  هیام  هّیقت  سرت و  لاح  هب  تمرح  نداد  صاصتخا  هک ] نیا  رگید  لاکـشا   ] زاب .دشاب و  هدوب  نآ  رب  یلیلد 

رایتخا ام  هچنآ  میوگ : یم  یتسناد ، ار  تاکن  نیا  هک  نونکا  .تسین  هدیشوپ  ّتقد  ّربدت و  لها  رب  نآ  ندوبن  زیاج  تسا و  ّماع  ناونع 
صاصتخا عماجم  سلاجم و  هب  ندرک  دای  ار  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  ترـضح -  نآ  دوهعم  فیرـش  مسا  نآ  تمرح  هک  میدرک 

: ددرگ یم  دییأت  رما  دنچ  هب  دراد ،

 - هادـف یحور  يدـهم -  ترـضح  مان  هب  هلالج -  ّلـج  دـنوادخ -  هک  هدـشن  لـقن  مه  ربخ  کـی  جارعم  ثیداـحا  رد  هک  نیا  مکی :
.دنام یمن  یفخم  هدنهوژپ  رب  هک  نانچ  دشاب ، هدرک  حیرصت 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  هدشن  لقن  مه  ثیدح  کی  دـنراد -  هک  يرفاظت  يرایـسب و  همه  اب  يوبن -  ثیداحا  رد  هک  نیا  مود :
یم هک  نیا  ای  دومن ، یم  دای  ار  وا  شباقلا  اب  هکلب  دـشاب ، هدرک  حیرـصت  ار  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  ترـضح -  نآ  فیرـش  مسا 
لباق اه  نآ  يود  ره  هک  هدـش  روآدای  هللا  همحر  يرون  ثّدـحم  ار  هجو  ود  نیا  .تسا و  نم  هینک  شا  هینک  نم و  ماـن  وا  ماـن  دومرف :

.تسا هشقانم 
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 - داتوا زا  یکی  هک  هنوگ  ناـمه  ار -  شنخـس  تسین  دـب  هک  تسا  دوجوم  داـماد  قّقحم  دّیـس  نانخـس  رد  هک  یلوقنم  عاـمجا  موس :
« هبیغلا نامز  یف  هیمستلا  هعرـش   » باتک رد  دنک -  شتمحر  یلاعت  يادخ  هک  يو -  .میروایب  هدومن ، تیاکح  داهـشتسا  دییأت و  يارب 
هک هاگ  نآ  اـت  تبیغ -  ناـمز  ینعی  ناـمز -  نیا  رد  مدرم  زا  يدـحا  يارب  هک  تسا  نینچ  بهذـم  مسر  هار و  نید و  هویـش  دـیوگ :

روـهظ و هب  شمکح  رظتنم  شرما و  هـب  هتـساخاپب  شقلخ و  رب  دوـخ  تّـجح  ّیلو و  يارب  ناحبـس  دـنوادخ  دـسر و  ارف  جرف  ماـگنه 
مـسا دنک ، دای  راکـشآ  روط  هب  ینمجنا  یعمجم و  نایم  رد  ار  هیلع -  هَّللا  تاولـص  بانج -  نآ  هینک  مان و  هک  تسین  لالح  جورخ ،
مهیلع هَّللا  تاولـص  نید -  ناگرزب  زا  هک  یعورـشم  هویـش  .دیامن و  دای  ینلع  روط  هب  ار  شا  یمارگ  هینک  دیوگب و  دـنلب  ار  شفیرش 

شسدقم تاذ  زا  هک : نآ  تسا ، یقاب  شتبیغ  هک  یمادام  ات  ترضح ، نآ  زا  نام  ندرک  دای  هب  تبسن  هدیسر ، نامتسد  هب  نیعمجأ - 
و مالـسلا » مهیلعٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ُهَّجُحلاَو  ُرَظَْتنُملا  ُّيِدْهَملاَو  ُِمئآقلا  ُمامِإلاَو  ُِحلاّصلا  ُفَلَخلا  : » دننام میروآ ، هیانک  شا  هیـسدق  باقلا  اب 
رت توسک  شیپ  ام  زا  نید  ریاعش  ظفح  عرش و  راثآ  طبض  رد  هک  نام  نیشیپ  دیتاسا  ام و  هتشذگ  ناشیک  مه  همه  مییوگب و  ار  هینک 
 - نام موصعم  ِناماما  زا  تسا  ینعم  نیا  رب  ّصن  هک  یتایاور  و  دـنقفّتم ، رما  نیا  رب  داب -  ناـنآ  همه  رب  دـنوادخ  ناوضر  دـنا -  هدوب 

ماکحا و رد  هک  ییاه  نآ  رگم  دراد ، یمن  راکنا  ار  روتسد  نیا  یـسک  تسا و  هدیـسر  رفاظتم  روط  هب  نیعمجأ -  مهیلع  هَّللا  تاولص 
ناشملع هبترم  هقف و  هجرد  هک  ینارکف  هتوک  زج  دـشاب و  یم  كدـنا  رارـسا  قیاقد و  زا  ناش  عـالّطا  فیعـض و  ناـش  رّوصت  راـبخا ،

نیمه
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میکح و نآرق  قیاقح  رد  یـشنیب  دنرادن و  ّتنـس  ياه  هناشن  تعیرـش و  مسارم  یناهن  رارـسا  هب  یگربخ  زا  يا  هرهب  هک  تسا  رادقم 
نالماح نید و  ناظفاح  رون و  ياه  هاگیاج  تمکح و  نداعم  یحو و  طوبه  زکارم  ثیداحا  رد  هتفهن  ياـهزار  تخانـش  زا  يا  هرهب 

(1) .تسین ناشیارب  هدش ، هدرپس  زیزع  دنوادخ  ملع  ناروجنگ  ّرِس و 

مالـسلا هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  مان  هب  ندرکن  حیرـصت  رب  نامز  ره  رد  دالب ، اهرهـش و  مامت  رد  نامیا  لها  همه  هویـش  مراهچ :
یعمجم لفاحم و  زا  یلفحم  رد  بانج  نآ  فیرـش  مسا  هب  هک  هدشن  هدینـش  هتفگ و  نانآ  زا  کی  چـیه  زا  هک  يروط  هب  تسا ، تباث 
حیرصت ندوب  مارح  هب  هک  ددرگ  یم  بجوم  مینک ، همیمض  هدشدای  حیحص  صوصن  هب  ار  روما  نیا  نوچ  دننک و  حیرـصت  عماجم  زا 

.تسا اه  شزغل  زا  هدنرادهگن  اناد و  ادخ  میبای و  نانیمطا  مدرم  عماجم  زا  یعمجم  رد  نامیالوم  فیرش  مسا  هب 

متفه هنوگ 

هب هنوگ  نیا  زاوج  داب -  دونشخ  نانآ  زا  دنوادخ  هک  نایعیـش - )  ) ّصاوخ يارب  عماجم  ریغ  رد  ترـضح  نآ  فیرـش  مسا  ندرک  دای 
لـعف و رد  هک  فیرـش ، مسا  نیا  رکذ  هب  دـننک  یم  تیوقت  ار  رگیدـمه  هک  يدّدـعتم  راـبخا  دورو  تهج  هب  تسا ، رت  کـیدزن  عقاو 
(2) نیدلا » لامک   » و یفاک » لوصا   » رد يربتعم  دنـس  هب  هک  تسا  حول  ثیدح  هلمج : زا  تسا ، هدمآ  مالـسلا  مهیلعراهطا  همئا  ریرقت 

ربتعم بتک  و 
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دبع یبا  ترضح  زا  دوخ ، دنـس  هب  هک  میروآ  یم  یفاک » لوصا   » رد  (1) ینیلک مالـسالا  هقث  تیاور  هب  ار  نآ  ام  هدش ، تیاور  رگید 
رب تقو  مادک  سپ  تسا ، يراک  وت  اب  ارم  دومرف : يراصنا  هَّللا  دـبع  نب  رباج  هب  مردـپ  دومرف : هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا 

هتـشاد تسود  هک  تقو  ره  تشاد : هضرع  وا  هب  رباج  مسرپب ؟ وت  زا  نآ  هرابرد  میامن و  تاقالم  ار  وت  ییاهنت  هب  هک  دـشاب  ناـسآ  وت 
مردام تسد  رد  هک  یحول  زا  هد  ربخ  ارم  رباـج ! يا  دومرف : وا  هب  تسـشن و  وا  اـب  یتولخ  ياـج  رد  اـهزور ، زا  یکی  رد  سپ  .یـشاب 
هـضرع رباج  .تسا  هدـش  هتـشون  حول  نآ  رد  هک  داد  ربخ  وت  هب  مرداـم  هچنآ  يدـید و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رتخد  همطاـف 

ار وا  سپ  مدش ، دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تردام  رب  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  يادخ  تشاد :
هتشون نآ  رد  دوب و  دّرمز  زا  منامگ  هب  هک  مدومن  هدهاشم  یگنر  زبس  حول  شتسد  رد  متفگ و  تینهت  مالسلا  هیلع  نیـسح  تدالو  هب 

نیا دومرف : تسیچ ؟ حول  نیا  ادخ ! لوسر  تخد  يا  داب ، تیادف  مردام  ردپ و  متفگ : وا  هب  سپ  مدید ، دیشروخ  گنر  هیبش  يدیفس 
مرسپ ود  مان  مرسمه و  مان  مردپ و  مان  حول  نیا  رد  هدومرف ، هیده  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یحول 

اهیلع همطاـف  ترداـم  سپ  تفگ : رباـج  .تسا  هداد  نم  هب  یناـگدژم  ناوـنع  هب  ار  نآ  مردـپ  تسه و  منادـنزرف  زا  نانیـشناج  ماـن  و 
رب ار  هتشون  نآ  ایآ  رباج ! يا  دومرف : وا  هب  مردپ  هاگ  نآ  .متشون  يا  هخسن  نآ  يور  زا  مدناوخ و  ار  نآ  هک  داد  نم  هب  ار  نآ  مالسلا 

زا يا  هحفص  رباج  هاگ  نآ  تفر ، وا  لزنم  هب  رباج  اب  مردپ  سپ  .يرآ  تشاد : هضرع  يراد ؟ یم  هضرع  نم 
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سپ مهاگآ ] نآ  زا  نم  هک  ینادـب  و   ] مناوخب وت  رب  اـت  نک  هاـگن  تا  هتـشون  رد  رباـج ! يا  دومرف : وا  هب  [ مردـپ  ] .دروآ نوریب  تسوپ 
ار دنوادخ  تفگ : رباج  هاگ  نآ  دناوخن ، نآ  فالخرب  ار  یفرح  چیه  سپ  دناوخ ، وا  رب  ار  نآ  مردپ  تسیرگن و  شا  هخسن  رد  رباج 

يارب میکح  زیزع  يادخ  زا  تسا  يا  هتشون  نیا  .نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مانب  مدید : هتـشون  حول  رد  روط  نیمه  هک  مریگ  یم  هاوگ 
دزن زا  لیئربج )  ) نیمالا حور  ار  نآ  هک  وا ، يوس  هب  امنهار  و  قولخم ) قلاخ و  نایم  هطـساو   ) ناـبرد ریفـس و  رون و  ربمغیپ و  دـمحم 

راکنا ارم  تایانع  رازگب و  ساپـس  ار  میاه  تمعن  رامـش و  گرزب  ارم  ياه  مسا  دـمحم ! يا  .تسا  هدومن  لزاـن  ناـیملاع  راـگدرورپ 
ازج نامولظم و  هدنناسر  تلود  هب  نارگمتس و  هدنبوک  مهرد  تسین ، نم  زج  یقح  دوبعم  چیه  هک  دنوادخ  منم  هک  یتسرد  هب  رادم ،

ای تشاد و  دیما  نم  ناسحا ] و   ] لضف هب  زج  هک  نآ  ره  سپ  تسین ، یّقح  دوبعم  نم  زج  هک  ییادـخ  منم  انامه  تمایق ، زور  هدـنهد 
ارم [ اهنت  ] سپ مشاب ، هدرکن  باذع  نانچ  ار  نایملاع  زا  سک  چـیه  هک  یندرک  باذـع  منک  باذـع  ار  وا  دیـسرت ، نم  تلادـع  زا  زج 

شنارود میامن و  لماک  ار  شراگزور  هک  نیا  ات  متخیگناینرب  يربمغیپ  چـیه  نم  هک  یتسرد  هب  .يامنب  لّـکوت  نم  رب  نک و  تداـبع 
ایصوا ریاس  رب  ار  وت  ّیصو  متشاد و  رترب  ناربمغیپ  رب  ار  وت  هتبلا  و  مداد ، رارق  ینیشناج ] و   ] ّیصو وا  يارب  هک  نیا  رگم  ددرگن  يرپس 
نارود نـتفرگ  ناـیاپ  زا  دــعب  ار  نـسح  سپ  متــشاد ، یمارگ  نیــسح  نـسح و  تا  هداوـن  هداز و  ریــش  ود  هـب  ار  وـت  مداد و  يرترب 

راد هنیجنگ  ار  نیسح  متخاس و  دوخ  ملع  نوناک  شردپ ، [ ینیشناج ]
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شا هجرد  نادیهـش و  نیرترب  وا  هک  مدناسر ، تداعـس  هب  ار  شماجرف  متـشاد و  یمارگ  تداهـش  هب  ار  وا  مداد و  رارق  شیوخ  یحو 
شاداپ وا  ترتع  ببـس  هب  مدرپس ، وا  دزن  ار  شیوخ  ياسر  تّجح  مداد و  رارق  وا  اب  ار  دوخ  هّمات  هملک  تسا ، نانآ  تاجرد  نیرتالاب 

شا هدیدنـسپ  ّدـج  هیبش  شرـسپ  تسا و  نم  هتـشذگ  ناتـسود  تنیز  ناگدـننک و  تداـبع  رورـس  یلع ، اـه  نآ  نیلّوا  .مهد  رفیک  و 
دنک در  ار  وا  سک  ره  دـنوش ، یم  كاله  رفعج  هرابرد  ناگدـننک  دـیدرت  .نم و  تمکح  نوناـک  نم و  ملع  هدنفاکـش  نآ  دـمحم ،

زا ار  وا  تشاد و  مهاوـخ  یمارگ  ار  رفعج  هاـگیاج  اـنامه  هک  تسا  نم  زا  هتفگ  نیا  قـیقحت  هب  دـشاب ، هدرک  در  ارم  هک  تسا  ناـنچ 
، دریگ ارف  یکیرات  رایـسب  هنتف  وا ) دهع  رد   ) هک تسا  یـسوم  وا  زا  دعب  تخاس ، مهاوخ  دونـشخ  شناتـسود  نارای و  ناوریپ و  تهج 
ره دندرگ ، باریس  راشرس  ماج  اب  نم  ناتسود  انامه  دنام و  یمن  هدیشوپ  متّجح  دوش و  یمن  هتسسگ  متعاطا  بوجو  هتـشر  هک  اریز 

تمهت نم  رب  هتبلا  دهد ، رییغت  ارم  باتک  زا  هیآ  کی  هک  نآ  ره  دـشاب و  هدرک  در  ارم  تمعن  انامه  دـنک ، در  ار  ناشیا  زا  یکی  سک 
نآ نم و  روای  ّیلو و  یلع ، نارکنم  نایرتفُم و  رب  ياو  یسوم ، ما  هدیزگرب  تسود و  هدنب و  نارود  ندش  يرپس  زا  سپ  .تسا و  هدز 

ناـحتما اـه  تیلوؤسم  نآ  ماـجنا  شریذـپ و  رد  ار  شا  یگتـسیاش  داـهن و  مهاوخ  وا  شود  رب  ار  تّوـبن  نیگنـس  ياـهراب  هک  یـسک 
مقولخم نیرتدب  رانک  رد  هداهن ، انب  نینرقلاوذ )  ) حلاص هدنب  هک  يرهش  رد  دناسر ، یم  لتق  هب  شک  ندرگ  يدیلپ  ار  وا  درک ، مهاوخ 

ثراو نیشناج و  دنزرف و  دمحم  دوجو  هب  ار  وا  هک  تسا  قح  نم  هتفگ  نیا  دوش ، یم  نفد  نوراه ) )
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هک نیا  رگم  درواین ، نامیا  وا  هب  يا  هدنب  چیه  دـشاب ، یم  قلخ  رب  متّجح  زار و  ّلحم  نم و  ملع  ندـعم  وا  هک  میامن ، نامداش  شملع 
دنشاب و هدش  شتآ  راوازس  اه  نآ  یمامت  هک  مهد ، تعافش  شنادناخ  زا  نت  داتفه  دروم  رد  ار  وا  مهد و  رارق  شهاگیاج  ار  تشهب 

توعد وا  زا  تخاس و  مهاوخ  ما  یحو  رب  نیما  مناگدیرفآ و  رب  هاوگ  روای و  ّیلو و  یلع  شدنزرف  يارب  تداعـس  هب  ار  شراک  نایاپ 
هب تسا  ناـیملاع  يارب  تمحر  هک  م ح م د )  ) شرـسپ هب  ار  نآ  درک و  مهاوخ  دـلوتم  ار  نسح  مملع  راد  هنیجنگ  مهار و  هب  هدـننک 

سپ تسا ، وا  رد  بّویا  ییابیکش  ربص و  یسیع و  ییامن  شوخ  ششخرد و  یسوم و  تبالص  اب  دنلب و  تماق  .دیناسر  مهاوخ  لامک 
یم هیدـه  اه  ملید  اه و  كرت  ياهرـس  هک  ناـنچمه  ددرگ ، یم  هیدـه  ناشیاهرـس  دـنوش و  یم  راوخ  مناتـسود  وا  [ تبیغ  ] ناـمز رد 
ازع هلان  نویش و  ددرگ و  یم  نیگنر  ناشنوخ  اب  نیمز  دوب ، دنهاوخ  هدز  تشحو  ناسرت و  دنوش و  یم  هدنازوس  هتـشک و  سپ  دوش ،

اه نآ  ببس  هب  میامن و  یم  عفد  ار  هدننک  هارمگ  هایس  هنتف  ره  اه  نآ  دوجو  هب  دننم ، ناتـسود  قح  هب  نانآ  دوش ، یم  دنلب  ناشنانز  زا 
دننانآ تسا و  ناشراگدرورپ  ّصاخ  تمحر  اهدورد و  ناـنآ  رب  منک ، یم  رود  ار  اـهریجنز  لـغ و  مزاـس و  یم  فرطرب  ار  اـه  هلزلز 

.ناگدش تیاده 

هدنـسب ار  وت  نیمه  يا ، هدینـشن  يرگید  زیچ  ثیدـح  نیا  زج  تنامز  ماـمت  رد  رگا  تفگ : ریـصبوبا  دـیوگ : ملاـس  نب  نمحرلا  دـبع 
زا زج  ار  نآ  سپ  تسا ،

.نک ظفح  شلها 
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هللا همحر  یناـقلاط  قاحـسا  نب  میهاربا  نب  دـمحم  زا   (1) نیدـلا » لاـمک   » رد هللا  همحر  قودـص  خیـش  هک  تسا  یتـیاور  هلمج  زا  و 
نب دـمحم  زا  یملـسلا ، دـمحم  نـب  هَّللا  دـیبع  زا  ناّـطق ، رـصن  نـب  دـمحم  نـب  دیعــس  ورمعوـبا  زا  لیعامــسا ، نـب  نـسح  زا  هدروآ ،

رفعجوبا ماما  نوچ  تفگ : هک  هرـضن  یبا  زا  یـسوم ، یبا  نب  هقدـص  زا  ورمع ، یبا  نب  ساـبع  زا  دیعـس ، نب  دـمحم  زا  نمحرلادـبع ،
هب ار  تماما ) نامرف  يدهع =(  دناوخارف و  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شرسپ  دیسر ، راضتحا  لاح  هب  مالسلا  هیلعرقاب  یلع  نب  دمحم 

ینک راتفر  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  دننامه  نم ، هب  تبـسن  رگا  تفگ : وا  هب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  شردارب  درک ، میلـست  وا 
اه لاثم  هب  اه  تناما  هک  یتسرد  هب  نسحلاوبا ! يا  دومرف : .یـشاب  هدادـن  ماجنا  یفالخ  راک  هک  تسا  دـیما  [ يراپـسب نم  هب  ار  تماما  ]

هدیسر شیپ  زا  یلاعت -  كرابت و  دنوادخ -  ياه  تّجح  زا  هک  تسا  يروما  طقف  هکلب  درادن ، یگتسب  اه  هتشون  هب  اهدهع  تسین و 
رباج سپ  يدـید ، هفیحـص  رد  ار  هچنآ  نک  وگزاب  اـم  يارب  رباـج ! يا  دومرف : وا  هب  دـناوخارف و  ار  هَّللا  دـبع  نب  رباـج  سپـس  .تسا 

کیربت مالـسلا  هیلع  نسح  تدالو  هب  ار  وا  ات  مدـش  دراو  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  میوناـب  رب  رقاـب ! رفعجوبا  يا  .يرآ  تفگ :
؟ منیب یم  امش  دزن  هک  تسیچ  هحفص  نیا  نانز ! هدیس  يا  متـشاد : هضرع  دراد ، تسد  رد  دیفـس  ّرُد  زا  يا  هحفـص  مدید  هک  میوگب ،

دوبن یهن  رگا  رباج ! يا  دومرف : .منک  هاگن  نآ  رد  ات  دیهدب  نم  هب  متـشاد : هضرع  .تسه  منادـنزرف  زا  ناماما  ياه  مان  نآ  رد  دومرف :
نیا
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هزاجا وت  يارب  اما  دـنزب ، تسد  ار  نآ  ربمغیپ  نادـناخ  ای  ربمغیپ  نیـشناج  اـی  ربمغیپ  زج  هک  تسا  هدـش  یهن  یلو  مدرک ، یم  ار  راـک 
هَّللا دبع  نب  دمحم  مساقلاوبا  : » دوب هدش  هتشون  نآ  رد  هک  مدناوخ  ار  نآ  سپ  دیوگ : رباج  .ینیبب  ار  شنورد  نآ  نوریب  زا  هک  تسه 

؛ فانم دـبع  نب  مشاه  نب  دـسا  تنب  همطاف  شردام  یـضترملا ، بلاط  یبا  نب  یلع  نسحلاوبا  بهو ؛ تنب  هنمآ  شرداـم  یفطـصملا ،
؛ هلآو هیلع  هللا  یلـصدمحم  تخد  همطاف  ناشردام  یقتلا ، یلع  نب  نیـسحلا  هَّللا  دـبعوبا  راکوکین ؛) ّربلا =(  یلع  نب  نسح  دـمحموبا 

رتخد هَّللا  دبع  ّما  شردام  رقاب ، یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  موس ؛ درگدزی  رتخد  هیونابرهـش  شردام  لدعلا ، نیـسحلا  نب  یلع  دـمحموبا 
میهاربا وبا  رکب ؛ یبا  نب  دـمحم  نب  مساق  رتخد  هورف  ّما  شردام  قداص ، دـمحم  نب  رفعج  هَّللا  دـبعوبا  بلاـط ؛ یبا  نب  یلع  نب  نسح 

؛ همجن مان  هب  تسا  يزینک  شردام  اضرلا ، یـسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  هدـیمح ؛ ماـن  هب  تسا  يزینک  شرداـم  هقثلا ، رفعج  نب  یـسوم 
مان هب  تسا  يزینک  شردام  نیمالا ، دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  نارزیخ ؛ مان  هب  تسا  يزینک  شردام  یکّزلا ، یلع  نب  دمحم  رفعجوبا 

نبدمحم مساقلاوبا  دـشاب ؛ یم  نسحلا  ما  شا  هینک  هنامـس و  مان  هب  تسا  يزینک  شردام  قیفرلا ، یلع  نب  نسحلا  دـمحموبا  نسوس ؛
رب دـنوادخ  دورد  سجرن -  ماـن  هب  تسا  يزینک  شرداـم  تسا ، مئاـق  هک  نآ  شقلخ ، رب  لاـعتم  دـنوادخ  تّجح  تسوا  هک  نسحلا 

 -. داب نانآ  یگمه 

تسا نامه  ملئاق  نم  هچنآ  و  هدرب ، مان  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هک  تسا  نینچ  نیا  ثیدح  نیا  دیوگ : هللا  همحر  قودص  خیش 
ترضح نآ  مان  ندرب  زا  یهن  دروم  رد  هک 
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نب هَّللا  دبع  زا  یعوفرم  دنس  هب  لئاضفلا »  » باتک و  هضورلا »  » باتک زا  لقن  هب   (1) راحب مهن  دّلجم  رد  هلمج  زا  .تسا و  هدمآ  تیاور 
شمشچ زا  هدرپ  دیرفآ ، ار  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  دنوادخ  نوچ  دومرف : هک  هدروآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  یفوا ، یبا 

؟ تسیچ رون  نیا  نم ! دّیـس  دـنوادخ و  يا  تشاد ، هضرع  درک ، هدـهاشم  يروـن  هاـگ  نآ  تسیرگن ، شرع  يوـس  هب  سپ  تشادرب ،
! میهاربا يا  دومرف : منیب !؟ یم  يرگید  رون  شرانک  رد  نم ! دّیس  دنوادخ و  يا  تفگ : میهاربا  .تسا  نم  هدیزگرب  دمحم  نیا  دومرف :

همطاف نیا  میهاربا ! يا  دومرف : منیب !؟ یم  شرانک  رد  یموس  رون  نم ! دّیـس  دـنوادخ و  يا  تفگ : سپ  .تسا  نم  ِنید  روای  یلع  نیا 
مه رگید  رون  ود  نم ! دّیس  دنوادخ و  يا  تفگ : میهاربا  .تسا  هتفرگ  زاب  شتآ  زا  ار  شناتـسود  وا  شرـسمه ، ردپ و  رانک  رد  تسا 

میهاربا .دنشاب  یم  ناشردام  ّدج و  ردپ و  یپ  رد  هک  دنتسه  نیسح  نسح و  نانیا  میهاربا ! يا  دومرف : منیب !؟ یم  رون  هس  نآ  رانک  رد 
نادـنزرف زا  ناماما  نانیا  دومرف : دـنوادخ  دـنا !؟ هتفرگ  ار  رون  جـنپ  نیا  نوماریپ  هک  منیب  یم  رون  ُهن  نم ! دّیـس  دـنوادخ و  يا  تفگ :

نب یلع  ناـنآ  نیلّوا  میهاربا ! يا  دومرف : دـنوش !؟ یم  هتخانـش  [ ییاـه ماـن   ] هچ هب  نم ! دّیـس  دـنوادخ و  يا  دیـسرپ : میهاربا  .دـنیاهنآ 
و یلع ، دنزرف  دمحم  و  یـسوم ، دنزرف  یلع  و  رفعج ، دنزرف  یـسوم  و  دمحم ، دنزرف  رفعج  و  یلع ، دـنزرف  دـمحم  و  تسا ، نیـسحلا 

.تسا يدهم  مئاق  هک  نسح  دنزرف  دمحم  و  یلع ، دنزرف  نسح  و  دمحم ، دنزرف  یلع 
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!؟ دـناد یمن  وت  زج  یـسک  ار  اـه  نآ  رامـش  هک  منیب  یم  ناـشیا  نوماریپ  ییاـه  روـن  نم ! دّیـس  دـنوادخ و  يا  تشاد : هضرع  میهاربا 
یم هتخانـش  شناتـسود  نایعیـش و  ییاـه  هناـشن  هچ  هب  ادـنوادخ ! تفگ : .دنتـسه  ناشناتـسود  نایعیـش و  اـه  نآ  میهاربا ! يا  دومرف :

عوکر و زا  شیپ  نتفرگ  تونق  و  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » نتفگ دـنلب  زامن و  تعکر  کـی  هاـجنپ و  ندـناوخ  هب  دومرف : دـنوش !؟
هتبلا دومرف : دنوادخ  هد ، رارق  ناشناتسود  نایعیش و  زا  ارم  ادنوادخ ! تفگ : میهاربا  .ندرک  تسار  تسد  هب  يرتشگنا  رکش و  هدجس 

هب و  (1) ؛ ٍمِیلَس » ٍْبلَِقب  ُهَّبَر  َءآج  ْذِإ  َمیِهاْربَِال *  ِِهتَعیِش  ْنِم  َّنِإَو  : » دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  وا  هرابرد  سپ  مداد ، رارق  نینچ  ار  وت 
.دروآ نامیا  راگدرورپ  هب  شیالآ  هنوگره  زا  كاپ  یلد  اب  هک  تسا ، میهاربا  وا  نایعیش  زا  هک  یتسرد 

یتّیصو : » هک هدروآ  يدنسم  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  یسوط ، خیش  تبیغ  زا   (2) راحب مهن  دّلجم  رد  زین ، هلمج  زا  و 
زا دعب  ماما  هب  ار  نآ  یماما  ره  هک  دومرف  رما  ربمغیپ  و  هتشون ، هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يالما  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک 

رایـسب راکوکین  نآ  نسح ، مدنزرف  هب  ار  همان  ّتیـصو  نیا  دـسر  تتافو  ماگنه  نوچ  سپ  هدومرف : هک  اج  نآ  ات  دـهد ، لیوحت  دوخ 
تافو نوچ  .دراپسب و  [ ادخ هار   ] هتشک هزیکاپ  دیهـش ، نیـسح  مدنزرف  هب  ار  نآ  دسر ، ارف  وا  تافو  ماگنه  نوچ  .راپـسب و  هدننک  هلص 

ینالوط رایـسب و  ياه  هدجـس  رثا  رب  شا  هدجـس  عضاوم  ریاس  یناشیپ و   ) تانفّثلا يذ  نیدباعلا  دیـس  شدنزرف  هب  ار  نآ  دسر ، ارف  وا 
هنیپ
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شتافو نوچ  .دراپسب و  ملع ) هدنفاکش   ) ملعلا رقاب  دمحم ، شدنزرف  هب  ار  نآ  دوش ، کیدزن  شتافو  نوچ  .دراپسب و  یلع  تسب ) یم 
.دراپسب و مظاک  یسوم  شدنزرف  هب  ار  نآ  دسر ، ارف  وا  تافو  ماگنه  نوچ  .دراپسب و  قداص  رفعج  شدنزرف  هب  ار  نآ  دوش ، کیدزن 

دروم دـمحم  شدـنزرف  هب  ار  نآ  دـسر ، ارف  شتافو  نوچ  .دراپـسب و  اضرلا  یلع  شدـنزرف  هب  ار  نآ  ددرگ ، کـیدزن  وا  تاـفو  نوچ 
هب ار  نآ  دوش ، کیدزن  شتافو  نوچ  .دراپـسب و  حصان  یلع  شدـنزرف  هب  ار  نآ  دـسرب ، وا  تافو  ماگنه  نوچ  .دراپـسب و  یقت  قوثو 

دراپسب مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  زا  هدش  ظفح  دمحم  شدنزرف  هب  ار  نآ  دسر ، شتافو  ماگنه  نوچ  .دراپسب و  لضاف  نسح  شدنزرف 
… «.

یلصادخ لوسر  هب  تفگ : هک  هدروآ  هریرهوبا  زا  دوخ ، دنـس  هب  رـشع » ینثالا  همئألا  یلع  صوصنلا  یف  رثألا  هیافک   » رد هلمج : زا  و 
هللا یلصربمغیپ  دننایک ؟ وت  طبـس  ود  نیـشناج و  سپ  تسا ، هدوب  طبـس  ود  نیـشناج و  ربمغیپ  ره  يارب  متـشاد : هضرع  هلآو  هیلع  هللا 
یلص مرکا  ربمغیپ  دش  رهظ  ماگنه  نوچ  متفر و  ترضح  نآ  تمدخ  زا  نیگهودنا  سپ  .دادن  باوج  نم  هب  دش و  تکاس  هلآو  هیلع 

نآ .ادخ  لوسر  مشخ  ادخ و  مشخ  زا  ادخ  هب  هانپ  متفگ : یم  مدش و  یم  کیدزن  نم  هریرهوبا ! يا  ایب  کیدزن  دومرف : هلآو  هیلع  هللا 
رازه تشه  دنتشاد و  نیشناج  رازه  راهچ  نانآ  تخیگنارب و  ربمغیپ  رازه  راهچ  دنوادخ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هاگ 
طبس نیرتهب  نم  طبس  ود  ایصوا و  نیرتهب  نم  نیشناج  مناربمغیپ و  نیرتهب  نم  هک  تسا ! وا  تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دنگوس  طبس ،

نم طبس  ود  دومرف : سپس  .دنشاب  یم  اه 
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دندوب و نت  هدزاود  نانآ  دندوب و  بوقعی  نادنزرف  زا  طابسا  هتبلا  و  دنتّما ، نیا  طبس  ود  دنشاب ، یم  اه  طبـس  نیرتهب  نیـسح  نسح و 
ناشنیرخآ دـمحم ، نانآ  طـسوا  تسا و  ناـشیا  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب ؛ دـنهاوخ  منادـناخ  زا  نت  هدزاود  نم  زا  دـعب  ناـماما 

نانآ هب  نم  زا  دعب  سک  ره  هک  دیـشاب ! هاگآ  دناوخ ، دهاوخ  زامن  شرـس  تشپ  یـسیع  هک  نآ  دشاب ، یم  تما  نیا  يدـهم  دـمحم ،
هدش ادج  دـنوادخ  نامـسیر  زا  دـشکب ، تسد  ناشیا  ناماد  زا  سک  ره  و  تسا ، هدز  گنچ  یهلا  نامـسیر  هب  هتبلا  ددرگ ، کّسمتم 

(1) .تسا

زا یلع ، نب  دمحم  شردپ  زا  دمحم ، نب  رفعج  قداص  ماما  زا  هدروآ ، رمع  نب  لّضفم  زا  دوخ ، دنـس  هب  زین  رثالا » هیافک   » رد هلمج  زا 
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف : هک  مالـسلا  مهیلع  نینمؤـملاریما  زا  یلع ،] نب  نیـسح   ] شردـپ زا  نیـسحلا ، نب  یلع  شردـپ 

يرظن نیمز  هب  نم  دـمحم ! يا  دومرف : یحو  نم  هب  هلالج -  ّلج  مراگدرورپ -  مدـش ، هدرب  نامـسآ  [ جارعم  ] هب هک  یماـگنه  دومرف :
دمحم وت  مدومحم و  نم  هک  متفرگرب ، یمـسا  وت  يارب  مدوخ  مسا  زا  مداد و  رارق  ربمغیپ  ار  وت  مدیزگرب و  نآ  زا  ار  وت  سپ  مدـنکف ،

يارب زا  مداد و  رارق  ترتخد  رسمه  هفیلخ و  نیشناج ، ار  وا  مدیزگرب و  ار  یلع  [ نیمز  ] نآ زا  مدرک و  يرظن  رگید  راب  سپس  .یتسه 
، مداد رارق  رفن  ود  امـش  رون  زا  ار  نیـسح  نسح و  همطاـف و  تسا و  یلع  وا  متـسه و  یلعا  نم  هک  مدروآ  رب  میاـه  مسا  زا  یمـسا  وا 

رگا دمحم ! يا  .دش  نیبّرقم  زا  نم  دزن  تفریذپ  ار  نآ  مادک  ره  هک  مدومن ، هضرع  ناگتشرف  رب  ار  نانآ  تیالو  سپس 
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رد  ] دـشاب هدرک  راکنا  ار  نانآ  تیالو  هک  یلاح  رد  سپـس  دوشب ، هدـش  کشخ  کشم  ناسب  هک  نیا  اـت  دـنک  تداـبع  ارم  يا  هدـنب 
ار نانآ  یهاوخ  یم  ایآ  دـمحم ! يا  .درب  مهاوخن  مشرع  هیاـس  ریز  داد و  مهاوخن  ياـج  متـشهب  رد  ار  وا  دـنک ، تاـقالم  ارم  [ تماـیق

همطاف یلع و  ياهرون  هاگان  متشادرب ، رس  نوچ  سپ  .نک  دنلب  ار  ترس  دومرف : ّلجوّزع -  يادخ -  .اراگدرورپ  يرآ  متفگ : ینیبب ؟
یلع و نب  دمحم  یسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  دمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  نیـسح و  نسح و  و 
: متفگ .مدید  دیـشخرد ، یم  نابات  هراتـس  نوچمه  دوب و  هداتـسیا  نانآ  نایم  رد  هک  ار  م ح م د )  ) یلع و نب  نسح  دمحم و  نب  یلع 

دیامن یم  میرحت  ار  ممارح  لالح و  ار  ملالح  تسا ، مئاق  نیا  دنتسه و  ناماما  نانیا  دومرف : دنتسه ؟ یناسک  هچ  نانیا  راگدرورپ ! يا 
نارگمتس و زا  ار  تنایعیش  ياه  لد  هک  نآ  تسا  وا  تسا و  نم  ناتسود  یتحار  هیام  وا  مریگ و  یم  ماقتنا  منانمشد  زا  وا  هلیسو  هب  و 

.(1) دشخب یم  افش  نارفاک  قح و  نارکنم 

دمحموبا ترضح  هک : هدروآ  تیاور  یحیحص  هکلب  ربتعم ، دنس  هب   (2) نیدلا » لامک   » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیش  هلمج  زا  و 
.تسا دمحم  مرسپ  هقیقع  زا  نیا  دومرف : داتسرف و  يا  هدش  حبذ  دنفسوگ  درب ، مان  هک  یناسک  زا  یضعب  يارب  يرکسع  نسح  ماما 

دمحم زا  هللا  همحر  قودص  زا  دوخ  دنس  هب   (3) لئاسو رد  هللا  همحر  یلماع  ثّدحم  هلمج  زا  و 
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ماما دـمحموبا  ترـضح  زینک  نوچ  هک : هدروآ  نام  باحـصا  زا  یـضعب  زا  يزار ، ناّلع  زا  ینیلک ، بوقعی  نب  دـمحم  زا  ماـصع ، نب 
زا دعب  مئاق  تسا  وا  تسا و  دمحم  وا  مسا  هک  یشاب  نتـسبآ  ار  يرـسپ  دومرف : وا  هب  ترـضح  نآ  دش ، هلماح  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

.نم

زا ماّمه ، نب  دمحم  یلعوبا  زا  یناقلاط ، قاحـسا  نب  میهاربا  نب  دمحم  زا  هیوباب ، نبا  زا  دوخ ، دنـس  هب   (1) لئاسو رد  زین ، هلمج  زا  و 
ترضح نآ  هک  يربخ  نمض  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  یلع  نب  نسح  دمحموبا  ترـضح  زا  شردپ ، زا  يرْمَع ، نامثع  نب  دمحم 

هک یلاـح  رد  دریمب  سک  ره  هک  نیا  دـنام و  دـهاوخن  یلاـخ  شقلخ  رب  یهلا  تّجح  زا  نیمز  هک : هدرک  تیاور  شناردـپ  زا  نآ  رد 
نامه تسا  تباث  بلطم  نیا  دومرف : ترـضح  نآ  سپ  .هدـمآ  نینچ  .تسا  هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دـشاب ، هتخانـشن  ار  شنامز  ماـما 

وت زا  دـعب  ماما  تّجح و  سپ  هلآو ! هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـنزرف  يا  دـش : ضرع  تسین .] راکنا  لباق   ] تسا تباـث  زور  هک  روط 
گرم هب  دـشاب ، هتخانـشن  ار  وا  هک  دریمب  یلاـح  رد  سک  ره  نم و  زا  دـعب  تّجح  ماـما و  تسا  وا  دـمحم ، مرـسپ  دوـمرف : تـسیک ؟

.تسا هدرم  ّتیلهاج 

هک تسا  هدرک  تیاور   (3) هّمغلا » فشک   » زا فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  ترـضح -  نآ   (2) تدالو باب  رد  یـسلجم  هلمج ، زا  و 
: تفگ هک  شّدج  زا  شردپ ، زا  يولعلا ، یسوم  نب  نوراه  نب  رهاط  مساقلاوبا  ارم  تفگ  ثیدح  تفگ : باّشخلا  نبا 
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م ح م د»  » شمسا هک  يدهم  تسا  وا  تسا و  نم  نادنزرف  زا  حلاص  فلخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دمحم  نب  رفعج  مرورس 
 … دنک یم  جورخ  نامزلارخآ  رد  مساقلاوبا  شا  هینک  تسا و 

دنرامـش و یم  مارح  ار  ترـضح  نآ  ماـن  ندرب  هک  يراـبخا  ینعی  لـیلد ، ود  نیب  عمج  ياـضتقم  میوگ : یم  یتسناد ، ار  نیا  نوچ  و 
نوچ .زیاج  اه  نآ  ریغ  رد  تسا و  مارح  مدرم  عماجم  رد  هک  میدرک  رایتخا  ام  هک  تسا  یلیـصفت  نامه  دنناد ، یم  زیاج  هک  يرابخا 

هک درادـن  دوجو  یقالطا  ای  مومع  يرابخا  نینچ  رد  .وا و  ریرقت  ای  تسا و  موصعم  لعف  لقن  ای  دـینیب -  یم  هک  نانچ  زاوج -  راـبخا 
رادـقم نیمه  هب  ار  تمرح  لـیالد  میریگب و  ار  نّقیتـم  ردـق  تسا  بجاو  نیارباـنب  .میرادرب  تسد  هدـننک  یهن  راـبخا  زا  دوـش  ببس 

یم یقاـب  تمرح  ّهلدا  مومع  تحت  عماـجم ، رد  ترـضح  نآ  فیرـش  مسا  ندرک  داـی  مدرم و  عماـجم  ریغ  هب  ینعی  مینزب ، صیـصخت 
اه نآ  زا  یکی  رد  هدش ، تیاور   (1) نیدلا لامک  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  فیرـش  عیقوت  ود  میدرک ، دای  هچنآ  دّکؤم  دّیؤم و  .دنام 
نب دـمحم  ار  اـم  تفگ  ثیدـح  تسا ؛ نینچ  رگید  عیقوت  .دربـب و  مسا  مدرم  زا  یعمج  رد  ارم  هک  یـسک  نوعلم  تسا  نوعلم  هدـمآ :
هللا همحر  يرْمَع  نامثع  نب  دمحم  مدینـش  تفگ : یم  مامه  نب  دمحم  یلعوبا  مدینـش  تفگ : هللا  همحر  یناقلاط  قاحـسا  نب  میهاربا 

، دربـب ماـن  ممـسا  هب  ارم  مدرم  زا  یعمج  ناـیم  رد  سک  ره  هک : نیا  میـسانش  یم  ار  نآ  هک  یّطخ  هب  دـش  رداـص  یعیقوت  دومرف : یم 
راتفگ رد  هچنآ  تسا  بلطم  نیا  دّیؤم  زین  .داب و  وا  رب  ادخ  تنعل 
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نایم رد  ترـضح  نآ  كرابم  مسا  هب  حیرـصت  تمرح  رب  هتـشذگ  ياملع  هک  نیا  تشذـگ ، ناترظن  زا  هللا  همحر  داـماد  قّقحم  دـّیس 
اب لفاحم  سلاجم و  رد  لیلج  صخـش  زا  ندرک  ریبعت  هک  اریز  یفرع ، یلقع و  راـبتعا  تسا  نآ  دـّیؤم  زین  .دـنقفّتم و  مدرم  زا  یعمج 
ات تسین ، هدیشوپ  یماع  دارفا  رب  نیا  دشاب و  یم  صخش  نآ  هب  تبسن  میظعت  مارتحا و  یعون  دوخ  مسا  هب  ندرکن  حیرـصت  شباقلا و 

ماما ترـضح  دـیدید  حول  ثیدـح  رد  هک  تسا  نآ  دـّیؤم  زین  .تسا و  اناد  ماکحا  قیاقح  هب  دـنوادخ  .املع و  الـضف و  هب  دـسر  هچ 
زا یعمج  نایم  رد  ترـضح  نآ  مسا  يروآدای  نیاربانب  دـیامن ، تاقالم  ار  وا  یتولخ  ياج  رد  هک  تساوخ  رباج  زا  مالـسلا  هیلعرقاب 

، مینادـب جراـخ  هدـش  داـی  تاـمومع  زا  قـلطم  روـط  هب  ار  هّیقت  سرت و  دروـم  ریغ  رگا  هک  تسا  نآ  دـّیؤم  زاـب  .تـسا و  هدوـبن  مدرم 
.میدش روآدای  ناونع  نیمه  مراهچ  مسق  رد  هک  نامیلا  نب  هفیذح  ثیدح  تسا  نآ  دّیؤم  نینچ  مه  .دیآ و  یم  مزال  رثکا  صیصخت 

دـشاب عماجم  رد  هچ  تسا ، جراخ  هدش  دای  تامومع  زا  قلطم  روط  هب  هّیقت  سرت و  دروم  زا  ریغ  هک  دش  لیاق  ناوت  یم  دـییوگب : رگا 
شناردـپ زا  مالـسلا ، هیلعرقاب  رفعجوبا  ماما  زا  نیدـلا » لاـمک   » باـتک رد  قودـص  خیـش  هک  یتیاور  تهج  هب  اـه ، نآ  ریغ  رد  هچ  و 

 … درک دهاوخ  جورخ  منادنزرف  زا  يدرم  نامزلا ، رخآ  رد  دندومرف : نینچ  ربنم  يالاب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دومرف : هک  هدروآ 
یم ینلع  رگید  مسا  دنام و  یم  یفخم  یکی  تسا  مان  ود  ار  وا  دومرف : هک  اج  نآ  ات  درک ، فیـصوت  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  و 

هک یمسا  نآ  و  تسا ، دمحا  دنام  یم  یفخم  هک  یمسا  نآ  اّما  دشاب ،
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ماما لوقو  لعف  تهج  زا  مدرم  عماجم  رد  فیرـش  مسا  نیا  هب  حیرـصت  ندوب  زیاج  رب  ثیدح  نیا  هک   (1) دمحم …  دشاب  یم  ینلع 
زا .تسا  دمحم  دـشاب  یم  ینلع  هک  یمـسا  نآ  و  هدومرف : حیرـصت  ار  نآ  ربنم  زارف  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نوچ  دراد ، تلالد 

!؟ تسا دمحا  دوش  حیرصت  تسین  زیاج  هک  یمسا  نآ  تفگ : ناوت  یم  يور  نیا 

: هجو دنچ  هب  داد ، صیصخت  ار  تمرح  تامومع  ثیدح  نیا  هب  اهنت  ناوت  یمن  میوگ : یم 

وبا و  تسا ، هتخانشان ) لوهجم =(  هدش  عقاو  ثیدح  نیا  دنس  رد  هک  کلام  نب  لیعامسا  نوچ  تسا ، فیعـض  شدنـس  هک  نیا  لّوا :
سوواط نب  دیـس  زا  هک  تسا  هیدوراج  هیدیز  هورگ  سیئر  هدـش -  عقاو  ثیدـح  نیا  دنـس  رد  هک  يدارفا  زا  رگید  یکی  دوراجلا - 

ناطیش مسا  هب  وا  تسین ، شتّمذم  رد  يا  ههبش  چیه  تسا ، مومذم  بوحرـس  يانیبان  رذنملا  نب  دایز  هتفگ : شا  هرابرد  هک  هدش  لقن 
هرابرد یّشک  زا  لقن  هب  لاقملا » یهتنم   » و لاجرلا » دقن   » ياه باتک  رد  .تسا  ایرد  نکاس  هک  يروک  ناطیش  دش ، هدیمان  بوحرس » »

هدش دای  .دیمان و  مسا  نیا  هب  ار  وا  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  تسا و  وا  هب  بوسنم  هیدیز  زا  هیبوحرس  بوحرـس ، روک  هدمآ : دوراجلا  وبا 
رد يددـعتم  تایاور  سپـس  .دوب  لدروک  انیبان و  دوراجلا  وبا  دراد و  تسیز  اـیرد  رد  هک  تسا  يروک  ناطیـش  ماـن  بوحرـس »  » هک

تّمذم
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رفک ییوگغورد و  رب  هک  تسا  یتیاور  وا  هرابرد  دیوگ : لاجرلا » دقن   » رد یـشرفت  دیـس  تسا و  هدرک  دای  وا  ییوگغورد  تنعل و  و 
.دراد تلالد  وا 

نآ ریغ  يارب  نآ  ندوـب  زیاـج  لـیلد  ربـنم  زارف  رب  ترـضح  نآ  مسا  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ندرک  حیرـصت  هک  نیا  مود :
تریـصب لها  رب  هک  تسا  رایـسب  نآ  ریاـظن  و  هتـشاد ، صاـصتخا  باـنج  نآ  هب  مکح  نیا  تسا  نکمم  هک  اریز  دـشاب ، یمن  باـنج 

نآ هب  نینمؤـملا  ریما  بقل  صاـصتخا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دجـسم  هب  تباـنج  لاـحرد  ندـش  لـخاد  دـننام  تسین ، هدیـشوپ 
راهطا همئا  رابخا  رد  رگـشهوژپ  رب  هک  اه  نیا  ریغ  دنا و  هدوب  رارطـضا  لاح  رد  شا  هناخ  لها  هک  نیا  اب  راثیا  ندوب  زیاج  ترـضح و 

.تسین هدیشوپ 

تـسا نآ  روظنم  هک  نیا  یکی : دراد ؛ لامتحا  ود  .تسا  دمحم  دـشاب  یم  ینلع  هک  یمـسا  نآ  و  راوگرزب : نآ  هدومرف  هک  نیا  موس :
هک ار  يرگید  تسا و  دـمحم  نآ  دنـسانش و  یم  ار  اه  نآ  زا  یکی  هک  دراد  مسا  ود  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  ام -  نامز  ماما  هک 
هک تسا  روهظ  ماگنه  كرابم  مسا  نیا  ندرک  نالعا  دوصقم  هک : نیا  رگید  .مینک  یم  هدهاشم  ام  ار  نیا  دنناد و  یمن  تسا ، دمحا 

مراهچ شخب  رد  تشاد  تلالد  ینعم  نیا  رب  هچنآ  ددرگ و  یم  ادن  شردپ  مان  وا و  مان  هب  عقوم  نآ  رد  هک  نیا  هب  هدش  دراو  يرابخا 
ار نیا  تسا ، دمحا »  » ددرگ حیرـصت  نآ  هب  تسین  زیاج  هک  یمـسا  زا  دارم  هک  نیا  لامتحا  اما  .تشذـگ و  نآ  ریغ  و  ن »  » فرح رد 

تایاور نیا  هک  ثیداحا -  نایوار  نالماح و  زین  دنا و  هدادن  مه  لامتحا  هکلب  هتفگن ، نونکات  لوا  ردص  زا  ام  ياملع  زا  مادک  چـیه 
.تسین هدیشوپ  نارگشواک  رب  هک  نانچ  دنا ، هدرواین  ار  لامتحا  نیا  مه  هدیسر -  ام  تسد  هب  اه  نآ  طسوت 
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تمرح هک  نیا  رب  دشاب  هنیرق  نیا  دنشاب و  نیفلاخم  هدش ، دای  عیقوت  ود  رد  مدرم ) سان =   ) هملک زا  روظنم  تسا  نکمم  دییوگب : رگا 
« سان  » هژاو هک  نیا  هب  هدومن  داهشتسا  هدرک و  رکذ  ار  لامتحا  نیا   (1) لئاسو فلؤم  هک  نانچ  تسا ، هّیقت  سرت و  دروم  صوصخم 

؟ دنتسه روظنم  هّماع  صوصخ  هک  هدمآ  رایسب  تایاور  رد 

حیرص ِحیحص  رابخا  زا  نیاربانب  تسین  نآ  رب  يا  هنیرق  اجنیا  رد  هدیدرگ و  قالطا  نانآ  رب  هنیرق  اب  رابخا  رد  سان »  » هملک میوگ : یم 
.تشادرب تسد  ناوت  یمن  لامتحا  فرص  هب 

هک هدروآ  يربخ  مالسلا  هیلعاضر  ترضح  زا  شباتک  رد  يو  هک  هدرک  تیاور  نادمح  نب  نیـسح  زا  كردتـسم »  » رد دییوگب : رگا 
رد باـنج  نآ  باـقلا  اـه و  ماـن  ریاـس  و  تسا -  ثحب  ّلـحم  هک  ترـضح -  نآ  فیرـش  مسا  ندوـمن  داـی  هک  نیا  هب  دراد  حیرـصت 
نب یلع  زا  هک  تسا  نینچ  تیاور  نآ  .تسین  هّیقت  سرت و  رطاـخ  هب  زج  نآ  زا  یهن  ّتلع  دـشاب و  یم  زیاـج  سرت  زا  ینمیا  تروص 

: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  امهیلع  یسوم  نب  یلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدروآ  تلـصلا  نب  ناّیر  زا  لاّضف ، نب  نسحلا 
راکشآ هک  یتقو  ات  دربن  ار  شمـسا  دنیب و  یمن  ار  شندب  شتبیغ  زا  دعب  یـسک  تسا ، نسح  مدنزرف  دنزرف  مالـسلا  هیلع  يدهم  مئاق 

رگا اـم ! رورـس  يا  میتشاد : هضرع  ترـضح  نآ  هب  .دربـب  ار  وا  ماـن  دـناوت  یم  یـسک  ره  تقو  نآ  هک  ددرگ  نـالعا  شمـسا  دوش و 
ندرک حیرـصت  زا  ار  امـش  نم  تسا و  زیاج  ًاقلطم  اه  نیا  همه  دومرف : تسا ؟ زیاج  يدهم  نامز و  بحاص  تبیغ و  بحاص  مییوگب :

.دنسانشن ار  وا  هک  مدرک  یهن  نامنانمشد  زا  وا  یفخم  مان 
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؛ هجو دنچ  هب  داد  رارق  لمع  دروم  ار  ربخ  نیا  ناوت  یمن  میوگ  یم 

نیـسح هدروآ : یـشاجن  زا  لاجرلا » دقن   » رد هدمآ و  هزیجولا »  » باتک رد  هک  نانچ  تسا ، فیعـض  نادمح  نب  نیـسح  هک  نیا  مکی :
تسا و هدمآ  لاقملا » یهتنم   » رد زین  بلطم  نیمه  .دراد  ییاه  باتک  هدوب ، بهذملا  دساف  هَّللا ، دبعوبا  ینالبنج  ینیضح  نادمح  نب 

ءاح هب  ینیَـضُح -  ءاب -  نون و  نوکـس  میج و  ّمض  هب  ینـالبنُج -  نادـمح  نب  نیـسح  هدـمآ ؛ باـتک  ناـمه  رد  هصـالخ  زا  لـقن  هب 
.دوش و یمن  هجوت  شیاه  هتفگ  هب  تسا  نوعلم  هدوب ، وگغورد  دـساف و  شبهذـم  هَّللا  دـبعوبا  ءای -  زا  دـعب  نون  داض و  همومـضم و 

.تسا هدرک  طبض  نون -  ءای و  داص و  ءاخ و  هب  ینیصخ -  وا  یلو  هدش ، لقن  دوواد  نبا  لاجر  زا  نخس  نیمه  دننام 

ار نآ  هک  نیا  اب  هدومنن ، دامتعا  تیاور  نیا  رب  اجنیا  رد  هللا  همحر  يرون  ققحم  ملاع  هک  نیا  وا  رب  دامتعا  ندوبن  حیحـص  لیالد  زا  و 
لاوحا هب  ناهاگآ  ناگرزب  زا  لیلج  ملاع  نیا  تسا و  هدرک  تیاور  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّـجع  تّجح -  ترـضح  باـقلا  باـب  رد 

تهج زا  ار  شاداپ  نیرتهب  وا  هب  یلاعت  دنوادخ  .دنام  یمن  هدیشوپ  دنک ، رظن  وا  ياه  باتک  رد  هک  یسک  رب  هک  نانچ  تسا ، نایوار 
ار میرحت  ّهلدا  تامومع  دومن و  کسمت  ثیدح  نیا  دننام  هب  ناوت  یم  روط  هچ  نیاربانب  .دیامرف  تیانع  نیملسم  مالسا و  هب  تمدخ 

؟ درک فرصنم  ناشرهاظ  زا 

.دینک ّتقد  نآ  رد  درادن ، تحارص  ثحب  دروم  بلطم  رد  دشاب ، هدش  رداص  مالسلا  هیلع  موصعم  زا  ثیدح  نیا  هک  ضرف  رب  مود :

میرحت ّتلع  ندوب  رصحنم  رب  دشاب ، هتشاد  تلالد  هک  ضرف  رب  هک  نیا  موس :
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، دشاب یقیقح  ّتلع  دـناوت  یمن  رما  نیا  هکلب  دوش ، هدنـسب  دراد  دوجو  ّتلع  نآ  هک  دروم  نامه  هب  ات  درادـن ، تلالد  بلطم  نیا  رد 
نآ نانمشد  ات  تسین ، زیاج  مسا  نیا  ندرک  دای  ینعی  ددرگرب ؛ مسا  هب  رگا  .دنـسانشن  اروا  هک  ترـضح : نآ  هدومرف  رد  ریمـض  نوچ 
هک هدیسر ، مالسلا  مهیلع  ناماماو  ربمغیپ  زا  هک  يرایسب  رابخا  اب  اه  نآ  هک  اریز  دوب ، دهاوخ  دوصقم  فالخرب  نیا  .دنسانشن  ار  مسا 

؛ ددرگرب مالسلا  هیلع  مئاق  هب  ریمض  رگا  .تسا و  دمحم  هک  دنا  هتخانش  ار  مسا  نآ  تسا ، ادخ  لوسر  مسا  وا  مسا  هک  دنراد  حیرصت 
؛ تسین تسرد  هجو  ود  هب  زاب  .تسیک  مسا  نیا  زا  دوصقم  هک  دننادب  نانمشد  ادابم  ات  تسین ، زیاج  مسا  نیا  ندرک  دای  ینعی :

رد يرگید  هعیش  هب  هعیـش  کی  هاگره  سپ  دنتـسه ، هدوب و  رایـسب  نامز  ره  رد  دنا  هدش  هدیمان  دمحم  هک  يدارفا  هک  نیا  لّوا : هجو 
زا روظنم  هک  دنناد  یمن  نانمـشد  دشاب ، شنامز  ماما  شروظنم  و  مدید » ار  دمحم   » ای دومرف » دّـمحم  : » دـیوگب ًالثم  نانمـشد  سلجم 

.تسین تروص  نیا  رد  يا  هّیقت  سرت و  چیه  تسیک و  مسا  نیا 

باـقلا اـب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ندرک  داـی  زا  هک  تـسا  بـجاو  دوـب ، مـیرحت  یقیقح  ببـس  رما  نـیا  رگا  هـک  نـیا  مود : هـجو 
هب هعیـش  رفن  کی  رگا  نوچ  ددرگ ، یهن  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  زا  تّجح  نامزلا و  بحاص  تبیغ و  بحاص  دـننام  شـصوصخم 
هک دیمهف  دـنهاوخ  نانمـشد  مدـید ، ار  دـمحم  لآ  تّجح  ای  تبیغ  بحاص  دـیوگب : نانمـشد  سلجم  رد  دوخ ، ناشیک  مه  زا  یکی 

هک یسک  ات  تسا ، هدشن  هدیمان  نیوانع  نیا  هب  یسک  نیا  زا  شیپ  نوچ  دشاب ، یم  ّصاخ  صخش  شروظنم 
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هب نمـشد  تروص  نیا  رد  هکلب  تسا ، مدرم  دارفا  زا  یکی  مروـظنم  دـیوگب : دـناوتب  دـنک ، یم  داـی  ینیواـنع  نینچ  اـب  ار  باـنج  نآ 
هب مکح  تمکح  نایب  ار  ربخ  نیا  تسیاب  یم  نیاربانب  دـبایب ، ار  صوصخم  ماـن  نآ  بحاـص  اـت  دـنز ، یم  تسد  صّحفت  سّـسجت و 

.درک لیوأت  ار  نآ  یعون  ای  دومن  لمح  مان  نآ  ندرب  تمرح 

نانچ دـینک ، لمح  تهارک  رب  ار  تمرح  رابخا  هک  نیا  هب  درک ، عمج  فرط  ود  ّهلدا  نیب  ناوت  یم  مه  يرگید  زرط  هب  دـییوگب : رگا 
؟ تسا رایسب  هقف  فلتخم  باوبا  رد  عمج  نیا  دننام  دنا و  هدرک  ار  راک  نیا  ناگرزب  زا  یضعب  هک 

؛ هجو دنچ  رطاخ  هب  تسین  هدیدنسپ  اجنیا  رد  تایاور  نیب  ندرک  عمج  هوحن  نیا  میوگ : یم 

.تسا حضاو  نیا  تسین و  تهارک  رب  لمح  لباق  دیتسناد -  هک  نانچ  تمرح -  ياه  لیلد  هک  نیا  لّوا :

یلوا زاجم  زا  صیـصخت  هک  هدـش  تباث  دوخ  ياج  رد  میریگ و  یم  رارق  زاجم  صیـصخت و  یهار  ود  رـس  رب  اجنیا  رد  هک  نیا  مود :
.تسا

نآ ناوت  یم  هنوگچ  نیاربانب  .میداد  حیـضوت  هک  نانچ  تسا ، زیاج  عماجم  ریغ  رد  هک  دننک  یم  تابثا  اهنت  زاوج  ّهلدا  هک  نیا  موس :
؟ تشاد مّدقم  تمرح  ّهلدا  رب  قلطم  روط  هب  ار  اه 

.دش نایب  ًالبق  هک  تسا  یترهش  لوقنم و  عامجا  فالخ  رب  عمج  نیا  هک  نیا  مراهچ :

لیلد هک  تسا  یتروص  رد  تهارک  رب  رابخا  هنوگ  نیا  ندرک  لمح  مجنپ :
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نینچ ام  ثحب  دروم  بلطم  یلو  تشاد ، مّدـقم  عنم  ّهلدا  رهاوظ  رب  تسیاب  یم  ار  لیلد  نآ  هک  دـشاب ، هدوب  اه  نآ  فـالخرب  يربتعم 
سک ره  رب  هک  نانچ  تسین ، اه  نآ  لباقم  رد  یلیلد  نوچ  مینادب ، فرـصنم  ناش  رهاوظ  زا  ار  عنم  ّهلدا  هک  درادـن  یهار  سپ  .تسین 

 - وا يایلوا  تکرب  یلاعت و  دنوادخ  يرای  هب  سپ  دـشاب ، یمن  هدیـشوپ  هتکن  نیا  دزیهرپب ، فّلکت  زا  دـنک و  تیاعر  ار  فاصنا  هبنج 
.ًارخآو ًالّوأ  هَّلل  دمحلاو  تشگ ، تباث  ام  ياعّدم  ندوب  مامت  نیعمجأ -  مهیلع  هَّللا  مالس 

: رکذت دنچ 

.مینک یمن  ینالوط  ار  بلطم  اه  نآ  رارکت  اب  رگید  دش ، مولعم  اه  نآ  خساپ  رگید و  لاوقا  لیلد  میدرک  نایب  هچنآ  زا  لّوا :

شفیرش باقلا  اب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زین  عماجم  سلاجم و  ریغ  رد  هک  تسا  نآ  رت  هناطاتحم  رت و  هتـسیاش  دیدرت  نودب  مود :
ماما میظعت  مارتحا و  یعون  دوخ ، نیا  زین  میوش و  صالخ  عرـش  روتـسد  اب  تفلاخم  ههبـش  زا  ات  دوشن ، رکذ  دوهعم  مسا  ددرگ و  دای 

.تسا هدوب  لوادتم  ناشیا  ناوریپ  ناماما و  نانخس  رد  شور  نیا  هکلب  تسا ، مالسلا  هیلع 

لاؤس نیا  نونکا  دشاب ، یم  دمحا  ترضح  نآ  فیرش  ياه  مان  زا  یکی  هک  دمآ ، تسد  هب  نینچ  هتشذگ  تایاور  زا  یضعب  زا  موس :
دمحم ینعی  فورعم  مسا  نامه  هب  تمرح  ای  تسا ، مارح  زین  مسا  نیا  اب  سلاجم  رد  ترـضح  نآ  ندرک  دای  اـیآ  هک  دـیآ  یم  شیپ 

رظن نیا  دنتسه و  يواسم  تمرح  رد  ود  ره  تسین و  اه  نآ  نیب  یقرف  هک  هدرک  حیرصت  نیدّحوملا » هیافک   » فلؤم دراد ؟ صاصتخا 
هب ار 
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نیلیاق نخس  دشاب و  یم  فرصنم  دّمحم  ینعی  فورعم  نامه  هب  مسا  نوچ  تسا ، لّمأت  هتفگ  نیا  رد  یلو  .تسا  هداد  تبسن  روهشم 
مـسانش یمن  ار  املع  زا  يدحا  هکلب  دمحم ، زا  ریغ  رگید  ياه  مسا  بانج  نآ  ندیمان  تمرح  رد  رهاظ  هن  تسا و  ّصن  هن  تمرح  هب 
نیرتهب یلاعت  يادخ  هار و  نیرتهب  طایتحا  یلو  دشاب ، هدـش  لیاق  لامتحا  روط  هب  دـنچره  دـمحا ، ینعی  مسا  نیا  رکذ  تمرح  هب  هک 

.تسا امنهار 

هب مکح  ای  عوضوم  ظاحل  زا  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  شّدـج  هینک  نامه  هک  ترـضح  نآ  كراـبم  هینک  اـیآ  مراـهچ :
بقل و ریغ  رب  مسا  ناونع  هک  اریز  .هن  تفگ : ناوت  یم  مزج  روط  هب  یلو  .يرآ  طایتحا ، رباـنب  هن ؟ اـی  دـشاب  یم  قحلم  شفیرـش  مسا 
رد هچنآ  دـشاب و  یم  رهاظ  بلطم  نیا  تسا ، ماکحا  تاعوضوم  ياـنبم  هک  ماـع  فرع  هظحـالم  زا  هک  ناـنچ  تسا ، فرـصنم  هینک 

یتالامتحا هک  اریز  تسین ، هدنسب  ییاهنت  هب  بلطم  نیا  تابثا  يارب  .ددرگن  ریبعت  مان  هینک و  هب  وا  زا  دومرف : هک  هدمآ  رـضخ  ثیدح 
، لوصا گرزب  ياملع  رظن  هب  هک  لوقنم  عامجا  تسا  روط  نیمه  دـنام و  یم  یقاب  یفانم  نودـب  تئارب  لصا  نیارباـنب  تسه ، نآ  رد 

ققحم يور  نیمه  زا  تسا ، هدـیدرگ  ناـیب  بلطم  نیا  هقف  لوـصا  ملع  رد  هک  ناـنچ  تسین ، یفاـک  ییاـهنت  هـب  یمکح  تاـبثا  يارب 
دوـهعم كراـبم  مسا  ناـمه  هب  ار  تمرح  دـنادرگ -  كاـپ  ار  شتبرت  داـش و  ار  شناور  یلاـعت  يادـخ  هک  يروـن -  ناـم  راوـگرزب 

ههبـش زا  ندوب  رود  هدـنامن و  راـنکرب  تسار  هار  زا  دـنک ، هشیپ  طاـیتحا  هویـش  هک  یـسک  اـه  نیا  همه  اـب  تسا ، هتـسناد  صوـصخم 
.تسا هدیدنسپ  لاح  ره  رد  تفلاخم 
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  تبسن  ناگدنب  فیاظو  زا  موس :

هراشا

ّصاخ روط  هب  وا  ّتبحم 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  تبسن  ناگدنب  فیاظو  زا  موس :

ّصاخ روط  هب  وا  ّتبحم 

بوجو رد  هک  نادـب  .ددرگ  ماجنا  تسا ، بانج  نآ  هب  تبـسن  ّتبحم  ياـضتقم  هچنآ  رد  ماـمتها  تیاـهن  هک  تسا  نآ  شا  همزـال  و 
یلوبق طرش  نامیا و  زا  یـشخب  ناشیا  یتسود  هک  نیا  و  تسین ، يدیدرت  نیعمجأ -  مهیلع  هَّللا  مالـس  نیموصعم -  هّمئا  مامت  ّتبحم 

مود رما  رد  رگید  یتمـسق  باتک و  نیمه  لّوا  شخب  رد  اه  نآ  زا  یتمـسق  هک  دـشاب  یم  رتاوتم  راـبخا  هراـب  نیا  رد  .تسا و  لاـمعا 
روط هب  هدش  ببـس  هک  تسه  یتیـصوصخ  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  نامیالوم  ّتبحم  هب  مامتها  رد  یلو  تشذگ ، شخب  نیمه 

؛ تسا تهج  ود  زا  نیا  ددرگ و  رما  نآ  هب  صوصخ 

لقع لّوا - 

زا تسا ، هدش  هتخاس  دشاب ، اه  نآ  هب  ناسحا  هطساو  هکره  دنک و  یکین  اه  نآ  هب  هک  یـسک  ّتبحم  رب  اه  تشرـس  هک  نیا  حیـضوت 
نک و بوبحم  مقلخ  دزن  ارم  هک  دومرف  یحو  یـسوم  هب  یلاعت  يادخ  هک : هدمآ  مالـسلا  هیلع  ماما  ریـسفت  زا  ثیدح  رد  يور  نیمه 

ششخب اه و  تمعن  نانآ  هب  دومرف : مهد ؟ ماجنا  ار  راک  نیا  هنوگچ  راگدرورپ ! يا  تفگ : یسوم  .نادرگ  بوبحم  نم  دزن  ار  مقلخ 
.دنرادب تسود  ارم  ات  نک  يروآدای  ارم  ياه 

هک هدروآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  دوخ ، دنـس  هب  ءایبنالا » صـصق   » زا لقن  هب  مالـسلا » راد   » رد هک  يرگید  ثیدح  رد  و 
! اراگدرورپ تفگ : دوواد  .زاس  بوبحم  مقلخ  دزن  رادب و  تسود  ارم  دومرف : یحو  مالسلا  هیلعدوواد  هب  لجوّزع -  يادخ -  دومرف :

: دومرف منادرگ ؟ بوبحم  تقلخ  دزن  ار  وت  هنوگچ  اّما  مراد ، یم  تسود  ار  وت  نم 
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.تشاد دنهاوخ  تسود  ارم  يدش ، روآدای  ناشیا  دزن  ار  اه  نآ  هاگره  هک  نک ، دای  نانآ  دزن  ار  میاه  تمعن 

ار دـنوادخ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـیوگ : هک  هدـمآ  سابع  نبا  زا  دوخ ، دنـس  هب  هللا  همحر  قودـص  سلاـجم  رد  و 
دیرادب تسود  ّلجوّزع -  يادخ -  یتسود  تهج  هب  ارم  دهد و  یم  امـش  هب  شیوخ  ياه  تمعن  زا  هچنآ  تهج  هب  دـیرادب ، تسود 

.(1) دیرادب تسود  نم  یتسود  رطاخ  هب  ار  متیب  لها  و 

هب تبسن  ار  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  نامیالوم  ناسحا  زا  يا  هراپ  میدروآ ، رت  شیپ  باتک  نیا  ياه  شخب  رد  هچنآ  زا  نوچ  و 
تکرب هب  هتفرگ  ارف  ار  ام  دـنوادخ  ِناـیاپ  یب  نیواـنع  ناوارف و  ياـه  تمعن  زا  هچنآ  ماـمت  هک  نیا  یتسناد و  اـم  رب  ار  شقوقح  اـم و 

وا ّتبحم  رب  اـم  ياـهداهن  هکلب  میرادـب ، تسود  ار  وا  هک  دـنک  یم  مکح  لـقع  سپ  تسا ، وا  هطـساو  هب  مالـسلا و  هـیلع  ناـمیالوم 
.تسا هدش  هتشرس 

لقن مود - 

تیاور هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دوخ ، دنـس  هب  ینامعن ، زا  لقن  هب  مارملا » هیاغ   » باتک رد  هللا  همحر  ینارحب  ثّدـحم  دـیس 
و يا - ؟ هدرک  نیـشناج  تتّما  رب  نیمز  رد  ار  یـسک  هچ  دمحم ! يا  دومرف : یحو  نم  هب  جارعم  بش  رد  دـنوادخ  دومرف : هک  هدروآ 
: دومرف اراگدرورپ ! يرآ  متفگ : ار ؟ بلاط  یبا  نب  یلع  دومرف : .ار  مردارب  راـگدرورپ ! يا  متفگ : تسناد -  یم  رتهب  وا  هک  نآ  لاـح 

دومحم نم  يوش ، دای  نم  اب  وت  هک  نیا  ات  موش  یمن  دای  نم  سپ  مدیزگرب ، نآ  زا  ار  وت  سپ  مدنکفا ، يرظن  نیمز  هب  نم  دمحم ! يا 
.یتسه دّمحم  وت  متسه و 
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وت هک  مداد ، رارق  وت  نیـشناج  ار  وا  سپ  مدیزگرب ، ار  مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نآ  زا  مدنکفا و  رظن  نآ  رب  رگید  راب  سپس 
رگا دمحم ! يا  .تسا  یلع  وا  متـسه و  یلعا  نم  هک  مداد  رارق  ار  میاه  مسا  زا  یمـسا  وا  يارب  ایـصوا و  دّیـس  یلع  یناربمغیپ و  دّیس 

تاقالم ارم  دشاب  ناتتیالو  رکنم  هک  یلاح  رد  سپـس  دسر ، تکاله  هب  هک  نیا  ات  دیامن  شتـسرپ  ارم  ردـق  نآ  مناگدـنب  زا  يا  هدـنب 
تیور شیپ  رد  دومرف : .يرآ  متفگ : ینیبـب ؟ ار  ناـنآ  یهاوخ  یم  اـیآ  دـمحم ! يا  دومرف : سپـس  درب ، مهاوـخ  منهج  هب  ار  وا  دـنک ،

یلع نب  دمحم  نیسحلا و  نب  یلع  یلع و  نب  نیـسح  یلع و  نب  نسح  ار و  بلاط  یبا  نب  یلع  مدید  هاگان  متفر ، شیپ  نوچ  .زیخاپب 
مهیلع مئاق -  تّجح  یلع و  نب  نسح  دمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دمحم  یسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  دمحم و  نب  رفعج  و 

نیا دنتسه و  ناماما  نانیا  دومرف : دنتسیک ؟ نانیا  راگدرورپ ! يا  متفگ : .دوب  اه  نآ  نایم  رد  یناشخرد  هراتـس  نوچمه  هک  مالـسلا - 
ار و وا  نم  هک  رادب ، تسود  ار  وا  دمحم ! يا  .دریگ  یم  ماقتنا  منانمشد  زا  دیامن و  یم  مارح  ار  ممارح  لالح و  ار  ملالح  تسا  مئاق 

(1) .مراد تسود  ار  وا  هدنراد  تسود 

يادخ يوس  زا  صوصخم  رما  یضتقم  هک  تسه  يا  یگژیو  ترضح  نآ  ّتبحم  رد  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  ثیدح  نیا  میوگ : یم 
؛ هلمج زا  تسا ، زیچ  دنچ  بلطم  نیا  ّرس  تسا و  بجاو  مالسلا  مهیلع  ناماما  همه  ّتبحم  هک  نیا  اب  هدیدرگ ، یلاعت 

ادج مالسلا  مهیلعرگید  ناماما  تفرعم  ّتبحم و  زا  ترضح  نآ  تخانش  ّتبحم و   - 1
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یلو دـشاب ، هتـشاد  تفرعم  ّتبحم و  رگید  ناـماما  هب  تبـسن  یـسک  تسا  نـکمم  ینعی   ) تـسین نـینچ  نآ  سکع  یلو  ددرگ ، یمن 
تقیقح درادب ، تسود  ار  وا  دسانـشب و  ار  راوگرزب  نآ  ناسنا  رگا  نیاربانب  دشاب .) هتـشادن  ّتبحم  تفرعم و  ترـضح  نآ  هب  تبـسن 
هیلعاضر ماما  زا  هدـمآ ، لئاضفلا »  » باتک زا  لقن  هب  راحب  مهن  دـّلجم  رد  هچنآ  تسا  نیا  رب  دـهاش  .ددرگ و  یم  لـماک  وا  رد  ناـمیا 

اج نآ  ات  هدرک ، دای  ار  مالسلا  مهیلع  ناماما  ياه  مان  نآ  رد  هک  یثیدح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  شناردپ ، زا  مالـسلا ،
تیالو هک  دیاب  دشاب ، وکین  شمالسا  لماک و  شنامیا  هک  یلاح  رد  دنک ، تاقالم  ار  دنوادخ  دراد  یم  تسود  سک  ره  دومرف : هک 

سک ره  دنتـسه ، اوقت  ياه  هناشن  تیاده و  ناماما  یکیرات و  رد  ییاه  غارچ  نانیا  سپ  ددرگ ، اراد  ار  رَظتنم  نامزلا  بحاص  تّجح 
(1) .درب دهاوخ  تشهب  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  منک  یم  تنامض  وا  يارب  نم  دوش ، اراد  ار  ناشتیالو  درادب و  تسود  ار  نانآ 

یم ماجنا  لماک  روط  هب  بانج  نآ  روهظ  اـب  ترـضح و  نآ  تسد  هب  نیرفاـک  رب  نیملـسم  ندـیدرگ  بلاـغ  نید و  ندـش  هریچ   - 2
ّصاخ روط  هب  ترـضح  نآ  ّتبحم  بجوم  عرـش  لقع و  رظن  زا  هک  تسا  يزیچ  نیا  .تشذـگ و  مراهچ  شخب  رد  هک  نانچ  ددرگ ،

.دشاب یم 

ریاس زا  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماـما  نینمؤملا و  ریما  زا  دـعب  ترـضح  نآ  هک  هدـمآ ، تاـیاور  زا  یـضعب  رد  هچنآ   - 3
زا دوخ ، دنس  هب  ینامعن  زا  موس  تسیب و  باب  رد  مارملا » هیاغ   » باتک رد  ینارحب  دیس  هک  نانچ  تسا ، لضفا  ناماما 
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زا هعمج و  اهزور ، نیب  زا  دنوادخ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناردـپ  زا  قداص ، ماما 
زا ار و  نالوسر  ناربمغیپ ، نایم  زا  درک و  رایتخا  ار  ناربمغیپ  مدرم ، زا  دـیزگرب و  ار  ردـق  بش  اه ، بش  زا  و  ناـضمر ، هاـم  اـه ، هاـم 

لیوأت نآرق  زا  هک  دیزگرب ، ار  ایصوا  نیسح ، زا  دومرف و  رایتخا  ار  نیـسح  نسح و  یلع ، زا  دیزگرب و  نم  زا  ار  یلع  ارم و  نالوسر ،
اه نآ  لضفا  وا  تسا و  نانآ  رهاظ  نطاب  ناشیا  نیمهن  دـننک و  یم  رود  ار  نالهاج  هیجوت  نایوج و  لـطاب  يورجک  ناـیوگ و  هواـی 

(1) .دشاب یم 

هیلع مئاق  ایآ  دش : لاؤس  بانج  نآ  زا  هک : هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  راحب  رد  هچنآ  تسا  بلطم  نیا  دّیؤم  و 
.متخادرپ یم  تمدخ  هب  وا  اب  رمع  مامت  رد  مدرک  یم  كرد  ار  شنامز  رگا  .هن و  دومرف : هدش ؟ دلوتم  مالسلا 

مالـسلا مهیلعدمحم  لآ  رون  يارب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تشذگ ، ینیادم  دمحم  نب  داّبع  ثیدح  رد  ن »  » فرح رد  و 
.دمآ دهاوخ  رما  نیا  دییأت  رد  زین  شقارف  زا  نتسیرگ  تلیضف  رد  .مدرک و  اعد  اه  نآ  قباس  و 

یبا ترضح  هب  تفگ : هک  هدمآ  تیاور  ماّحش  دیز  زا  ًادنـسم ، ینامعن  زا  راحب  مهن  دّلجم  رد  هچنآ  اب  دراد  تافانم  نیا  دییوگب : رگا 
تلیضف هب  نام  نیلّوا  تلیـضف  انامه  دومرف : نیـسح ؟ ای  نسح  دنتـسه  لضفا  کی  مادک  متـشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبع 

مباوج موش ! تیادف  مدرک : ضرع  .دراد  یلـضف  مادک  ره  دسر و  یم  نام  نیلّوا  لضف  هب  نام  نیرخآ  لضف  دسر و  یم  نام  نیرخآ 
رت لّصفم  ار 
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تشرس کی  زا  ار  ام  دنوادخ  میتسه ، تخرد  کی  زا  ام  دومرف : .مدیـسرپن  امـش  زا  نتخومآ  يارب  زج  دنگوس ! ادخ  هب  .دییامرف  نایب 
[ ای هدرپ   ] وا و نید  هب  ناگدننک  توعد  وا و  قلخ  رب  دنوادخ  يانُما  ام  دشاب و  یم  دنوادخ  زا  ام  ملع  دـنوادخ و  زا  ام  لضف  دـیرفآ ،
یکی و اـم  ملع  یکی و  اـم  شنیرفآ  دومرف : .يرآ  مدرک : ضرع  میازفیب !؟ ار  وت  دـیز ! يا  .میتـسه  وا  قـلخ  نیب  وا و  نیب  ناراد  هدرپ 

نت هدزاود  ام  دومرف : نات ؟ دادعت  زا  هد  ربخ  ارم  متـشاد : هضرع  .میتسه  یکی  ّلجوّزع -  يادـخ -  دزن  یگمه  تسا و  یکی  ام  لضف 
رخآ دـمحم و  ام  طسوا  دـمحم ، ام  لّوا  .میدوب  نام  شنیرفآ  زاغآ  رد  ّلجوّزع -  نامراگدرورپ -  شرع  نوماریپ  نینچ  نیا  میتسه ،

.(1) تسا دمحم  ام 

دشاب و یم  ناشتـشرس  ندوب  دحتم  رگنایب  ثیدح  نیا  هک  اریز  تسین ، یتافانم  تشذـگ ، هچنآ  ثیدـح و  نیا  نیب  میوگ : باوج  رد 
تسا و هدش  دراو  هراب  نیا  رد  زین  يرگید  رابخا  هک  نانچ  دنتـسه ، ناسکی  لضف  ملع و  رد  دنا و  هدـش  هدـیرفآ  رون  کی  زا  هک  نیا 

تیلـضفا رد  یتایاور  هک  نانچمه  دنـشاب ، لضفا  ییاه  یگژیو  ظاحل  زا  رگید  ضعب  زا  نانآ  زا  یـضعب  هک  نیا  اب  درادن  تافانم  نیا 
دوخ هب  دیاب  نآ  لاثما  بلطم و  نیا  ملع  لاح  نیا  اب  هدـیدرگ ، دراو  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ریاس  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

.دشاب یم  اه  شزغل  زا  رادهگن  تسا و  اناد  دوخ  یلاعت  يادخ  و  مینک ، ثحب  نآ  زا  هک  تسین  ام  رب  دوش و  راذگاو  نانآ 
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مدرم نایم  رد  وا  ندومن  بوبحم  مراهچ :

، تسا وکین  بجاو و  شتّبحم  سک  ره  هک  نیا  رب  لقع  تلالد  تهج  هب  میدرک ، نایب  موس  رما  رد  هچنآ  مامت  دراد  تلالد  رما  نیا  و 
ارم هک : مالسلا  هیلع  یـسوم  ثیدح  رد  یلاعت  يادخ  هدومرف  ياوتحم  نآ  رب  دنک  یم  تلالد  زین  .دومن و  بوبحم  ار  وا  تسا  راوازس 

ترـضح زا  دوخ ، دنـس  هب  یفاک » هضور   » رد هچنآ  دـنک ، یم  تلالد  نآ  رب  حیرـص  روط  هب  و  زاس …  بوبحم  مناگدـیرفآ  نایم  رد 
رد ار  ام  دـیامن و  بوبحم  مدرم  دزن  ار  اـم  هک  يا  هدـنب  دـنک  تمحر  دـنوادخ  دومرف : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  هَّللا  دـبع  یبا 
هب دندرک ، یم  تیاور  مدرم  يارب  ار  ام  يابیز  نانخـس  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  انامه  .دـهدن  رارق  نانآ  يزوت  هنیک  ینمـشد و  ضرعم 

سپ دونـش ، یم  ار  يا  هملک  نانآ  زا  یکی  یلو  دنابـسچب ، يا  هلـصو  نانآ  رب  تسناوت  یمن  سک  چیه  دندش و  یم  رتزیزع  نآ  ببس 
(1) .دیازفا یم  نآ  رب  دوخ  شیپ  زا  هملک  هد 

هک ار  يا  هدنب  دـنک  تمحر  دـنوادخ  دومرف : هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدروآ ، دوخ  دنـس  هب  هللا  همحر  قودـص  سلاجم  رد  و 
(2) .دراذگاو دنرکنم ، ار  هچنآ  دیوگب و  نخس  نانآ  اب  دنسانش ، یم  هچنآ  هب  دناشک و  ام  يوس  هب  ار  مدرم  تّدوم 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  جرف و  راظتنا  مجنپ :

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  جرف و  راظتنا  مجنپ :

؛ دوش یم  عقاو  ثحبم  دنچ  رد  هراب  نیا  رد  نخس 

ص:73

229 ح 293. یفاکلاهضور ، . 61 - 1
.61 یلامأ ، . 62 - 2
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رما نیا  هب  تبسن  ناماما  ناربمغیپ و  راظتنا  رِظتنم و  باوث  راظتنا و  تلیضف  مکی -  ثحبم 

، هدرک اعد  نانآ  يارب  هداتسرف و  دورد  نارظتنم  رب  هفرع  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  نیدجاسلا  دیس  ترـضح  هک  سب ، نیمه  هراب  نیا  رد 
زا دراد ، تلالد  دوصقم  نیا  رب  يرایسب  تایاور  نآ  رب  هفاضا  و  هیلع -  هَّللا  تاولـص  نامز -] ماما   ] ناشیالوم يارب  ندرک  اعد  زا  دعب 

؛ هلمج

راظتنا لاح  رد  رما  نیا  رب  امش  زا  سک  ره  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  نیدلا » لامک   » رد  - 1
(1) .دشاب هدوب  مالسلا  هیلع  مئاق  همیخ  رد  هک  تسا  یسک  نوچمه  دریمب ، نآ 

يادخ هدومرف  يا  هدینشن  ایآ  جرف ! راظتنا  ربص و  تسا  بوخ  ردقچ  دومرف : هک  هدمآ  مالـسلا  هیلعاضرلا  نسحلاوبا  ترـضح  زا   - 2
َنِم ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتناَف   » .مهار هب  مشچ  امـش  اب  نم  هک  دیـشاب  هار  هب  مشچ  و  (2) ؛ ٌبِیقَر » ْمُکَعَم  یِّنِإ  اُوبِقَتْراَو  : » هک ار  لـجوّزع -  - 

يدـیماان زا  سپ  شیاشگ  هک  یتسرد  هب  ربص ، داب  امـش  رب  نیاربانب  .منارظتنم  زا  امـش  اب  نم  هک  دیـشکب  راظتنا  سپ  (3) ؛ َنیِرِظَْتنُملا »
(4) .دندوب امش  زا  رت  روبص  دندوب  امش  زا  شیپ  هک  نانآ  هتبلا  دیآ ، یم 

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  دومرف : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبعوبا  ماما  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  تاجردلا » رئاصب   » رد  - 3
برغم زامن  ماگنه  هک  دیسر  نیفص  نیمزرس  هوک  یکیدزن  هب  درک و  روبع  تارف  دور  زا  هک  نیا  ات  تفر ، یم  نیفص  يوس  هب 

ص:74

باب 55 ح 1.  2/644 نیدلا ، لامک  . 63 - 1
هیآ 93. دوه ، هروس  . 64 - 2

هیآ 71. فارعا ، هروس  . 65 - 3
باب 55 ح 5.  2/645 نیدلا ، لامک  . 66 - 4
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رـس و دش و  هتفاکـش  هوک  تفای ، تغارف  نتفگ  ناذا  زا  نوچ  تفگ و  ناذا  تفرگ و  وضو  سپـس  تفر ، ورف  هشیدنا  رد  یتدم  دـش ،
يا يدـمآ  شوخ  .داـب  وت  رب  دـنوادخ  تاـکرب  تمحر و  نینمؤملا و  ریما  يا  وت  رب  مالـس  تفگ : دـیدرگ و  رادوـمن  دـیپس  یتروـص 
دیـس يا  و  نیقیّدـص ! باوث  هب  هدـمآ  لیان  يا  و  هدیـسر ! [ مدرم هب  هک   ] يزیچ نیرتزیزع  نادیفـسور و  ياوشیپ  ناربمغیپ و  نیـشناج 
لاح سدقلا ، حور  میرم  نب  یسیع  نیشناج  نوعمش ! مردارب  يا  داب ، مالس  زین  وت  رب  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ایـصوا !
سپ دیآ ، دورف  نامـسآ  زا  هک  متـسه  هَّللا  حور  ترـضح  رظتنم  نم  .درآ  تمحر  وت  رب  يادـخ  تسا ، ریخ  تفگ : تسا ؟ هنوگچ  وت 
دشاب وت  زا  رترب  شماقم  رت و  نوزف  شباوث  [ تمایق ي   ] ادرف هتـشگ و  الب  راچد  وت  زا  رتشیب  ادخ  هار  رد  هک  مسانـش  یمن  ار  سک  چیه 

(1) … 

كرابم و روهظ  نیا  هب  تبسن  نوعمش  بانج  ندوب  رظتنم  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  نآ  ثیدح ، نیا  ندروآ  دهاش  تهج  میوگ : یم 
، تسا هدیدنـسپ  ّلجوّزع -  دنوادخ -  دزن  هک  تسا  يزیچ  ناشیا  زا  ندرک  يوریپ  ادخ و  يایلوا  هب  نتفای  تهابـش  هتبلا  .تنمیم و  اب 

.تسا هدیسر  راظتنا  تلیضف  رد  هچنآ  ریاس  رب  هفاضا 

( تموکح  ) رما رظتنم  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  قداص ، ماما  هَّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  نیدلا » لامک   » باتک رد   - 4
(2) .دشاب هدیتلغ  نوخ  هب  ادخ  هار  رد  هک  تسا  نآ  ناسب  ام 

رد هک  ام  مئاق  نایعیش  لاح  هب  اشوخ  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین   - 5

ص:75

280 ح 16. تاجردلا ، رئاصب  . 67 - 1
باب 55 ح 6.  2/645 نیدلا ، لامک  . 68 - 2
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هن تسه و  ناشیارب  یـسرت  هن  دنتـسه  ادـخ  يایلوا  نانآ  وا ، زا  رادربنامرف  شروهظ  ماگنه  رد  دنـشاب و  وا  روهظ  رظتنم  شتبیغ  ناـمز 
(1) .دنوش نیگهودنا 

(2) .تسا جرف  نیرت  میظع  زا  جرف  راظتنا  دومرف : هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  دّیس  ترضح  زا   - 6

هـضرع وا  هب  مدش و  دراو  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  مرورـس  رب  تفگ : هک  هدمآ  یلباک  دلاخوبا  زا   - 7
ضرف ار  نانآ  یتسود  تعاط و  ّلـجوّزع -  يادـخ -  هک  یناـسک  زا  هد  ربخ  ارم  هلآو ! هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـنزرف  يا  متـشاد :

هب یلباـک ! يا  دومرف : نم  هب  .تسا  هدرک  بجاو  شناگدـنب  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  سپ  ار  ناـشیا  زا  يوریپ  هتـسناد و 
ریما هدومن ؛ بجاو  اه  نآ  رب  ار  ناشتعاط  هداد و  رارق  مدرم  يارب  یناماما  ار  نانآ  ّلـجوّزع -  يادـخ -  هک  يرمـالا  یلوا  هک  یتسرد 

هدیسر ام  هب  تماما )  ) رما هاگ  نآ  دنا  هدوب  بلاط  یبا  نب  یلع  دنزرف  ود  نیـسح  سپـس  نسح ، سپـس  بلاط ، یبا  نب  یلع  نینمؤملا 
ار نیمز  هتبلا  هدومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  هدـش  تیاور  اـم  يارب  نم ! رورـس  يا  متفگ : نم  .دـش  تکاـس  هاـگ  نآ  تسا ،

مالـسلا هیلع  ترـضح  نآ  تسیک ؟ وت  زا  دـعب  ماما  تّجح و  سپ  دـنام ، یمن  یلاخ  شناگدـنب  رب  ّلجوّزع -  يادـخ -  يارب  یتّجح 
تسا و نم  زا  دـعب  ماما  تّجح و  وا  دفاکـش ، یم  تراهم  اب  ار  ملع  دـشاب ، یم  رقاـب  تاروت  رد  وا  مسا  تسا و  دّـمحم  مرـسپ  دومرف :

قداص وا  مسا  هنوگچ  نم ! رورس  يا  متشاد : هضرع  .تسا  قداص  نامسآ  لها  دزن  شمان  هک  دشاب  یم  رفعج  شرسپ  دمحم ، زا  سپ 
هک نآ  لاح  هدش و 

ص:76

باب 33 ح 54.  2/357 نیدلا ، لامک  . 69 - 1
لیذ ح 2. باب 31   320 / 1 نیدلا ، لامک  . 70 - 2
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هاگره دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تفگ  ثیدـح  ارم  شردـپ ، زا  مردـپ  دومرف : دـیتسه ؟ نیتسار )  ) قداص امـش  همه 
یسک شنادنزرف ، زا  نیمجنپ  هک  دیمانب  قداص  ار  وا  دش ، دلوتم  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  مدنزرف 
رفعج دنوادخ ، دزن  وا  سپ  ددرگ ، تماما  یعّدم  دنک و  تأرج  ّلجوّزع -  يادخ -  رب  نتسب  غورد  اب  دوب ، دهاوخ  رفعج  شمسا  هک 

ردـپ و اب  هدـننک  تفلاخم  درادـن ، ار  نآ  یگتـسیاش  هک  یبصنم  هدـننک  اعّدا  و  تسا ، ّلـجوّزع -  يادـخ -  رب  هدـننز  ارتفا  باّذـک و 
( تبیغ  ) هدرپ ّلـجوّزع -  يادـخ -  ّیلو  تبیغ  ماـگنه  دـهاوخ  یم  هک  تسا  یـسک  نآ  دوب ، دـهاوخ  شردارب  رب  هدـنزرو  تداـسح 
ار باّذک  رفعج  ایوگ  دومرف : هاگ  نآ  تسیرگ ، تّدش  هب  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  سپـس  .دنز  رانک  ار  يدنوادخ 

شردپ تمرح  هتخیگنارب و  تسا ، بیاغ  یهلا  ظفح  رد  هک  نآ  دنوادخ و  ّیلو  رما  یسرزاب  رب  ار  شیوخ  نامز  رگمتس  هک  منیب  یم 
عمط تهج  هب  دـبای ، تسد  يو  رب  رگا  وا ، نتـشک  رب  صرح  يور  زا  وا و  تدالو  نتـسنادن  لهج و  رطاخ  هب  دـشاب ، هدومن  کته  ار 

لوـسر دـنزرف  يا  متـشاد : هضرع  دـیوگ : دـلاخوبا  .دریگب  دـشاب ، هتـشاد  نآ  رد  یّقح  هـک  نـیا  نودـب  ار  نآ  اـت  شثاریم  رد  ندرک 
هتـشون ام  دزن  بلطم  نیا  هک  یتسرد  هب  دـنگوس ! مراگدرورپ  هب  .يرآ  دومرف : تسا !؟ یندـش  راک  نآ  ایآ  هلآو ! هیلع  هللا  یلـصادخ 
هدـیدرگ طبـض  نآ  رد  دوش ، یم  دراو  ام  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـعب  هک  ییاـه  تنحم  هک  يراـموط  رد  تسا ، هدـش 
مالـسلا هیلع  ترـضح  نآ  دش ؟ دهاوخ  هچ  سپـس  هلآو ! هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دنزرف  يا  متـشاد : هضرع  دیوگ : دـلاخوبا  .تسا 

لوسر نیشناج  نیمهدزاود  ّلجوّزع -  يادخ -  ّیلو  ندنام  بیاغ  سپس  دومرف :

ص:77
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ار شتماما  هک  وا ، تبیغ  نامز  لها  هک  یتسرد  هب  دلاخوبا ! يا  .تشگ  دـهاوخ  ینالوط  وا  زا  سپ  ناماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ 
اه و مهف  اه و  لقع  نانچ  نآ  یلاعتو -  كرابت  يادـخ -  هک  اریز  دـنرتهب ، اه  نامز  همه  مدرم  زا  دـنیوا ، روهظ  رظتنم  دـنراد و  رواب 
، تسا هداد  رارق  یناسک  هلزنم  هب  نامز  نآ  رد  ار  نانآ  دـشاب و  ندـید  نوچمه  نانآ ، دزن  تبیغ  هک  هدرک  تیانع  اه  نآ  هب  یتخاـنش 
دنتسه و ام  نایعیـش  هک  یتسار  دنناصلخم و  قح  هب  نانآ  دنا ، هدرک  داهج  ریـشمش  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هاگـشیپ  رد  هک 

(1) .دنشاب یم  راکشآ  ناهنپ و  رد  ّلجوّزع -  يادخ -  نید  هب  ناگدننک  توعد 

: تفگ هک  هدروآ  رمع  نب  لّـضفم  زا  دوخ  دنـس  هب  ناذاـش ، نب  لـضف  تبیغ  باـتک  زا  لـقن  هب  یـسوط ، خیـش  تبیغ  باـتک  رد   - 8
ماما هَّللا  دـبعوبا  ترـضح  سپ  دـندرم ، وا  راظتنا  لاح  رد  نام  ناشیک  مه  زا  هک  یناسک  میدرک و  دای  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح 

هک انامه  نالف ! يا  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  دـمآ و  دـنهاوخ  ربق  لخاد  نمؤم  دزن  دـنک ، مایق  هاـگره  دومرف : اـم  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص 
یناـمب تراـگدرورپ  تشادـیمارگ  رد  یهاوخب  رگا  وش و  قحلم  يوش  قـحلم  وا  هب  یهاوـخ  یم  رگا  سپ  درک ، روـهظ  وـت  بحاـص 

(2) .نامب

امهیلعاضرلا یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  ترضح  مدینش  تفگ : هک  هدروآ  فلد  یبا  نب  رفـص  زا  دوخ ، دنـس  هب  نیدلا » لامک   » رد  - 9
تسا و نم  زا  تعاطا  شتعاطا  نم و  هتفگ  شا  هتفگ  نم و  رما  وا  رما  تسا ، یلع  مرـسپ  نم  زا  دـعب  ماـما  اـنامه  دومرف : یم  مالـسلا 

هتفگ وا  هتفگ  شردپ و  رما  وا  رما  تسا ، نسح  شرسپ  وا ، زا  دعب  ماما 

ص:78

.1/319 نیدلا ، لامک  . 71 - 1
.276 هبیغلا ، . 72 - 2
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ماما هلآو ! هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دنزرف  يا  متـشاد : هضرع  دش ، تکاس  سپـس  .دشاب  یم  شردپ  زا  تعاطا  وا  تعاطا  شردپ و 
دروم قح و  هب  مئاق  هک  نآ  شرـسپ  نسح ، زا  دعب  هتبلا  دومرف : هاگ  نآ  تسیرگ ، تّدش  هب  ترـضح  نآ  سپ  تسیک ؟ نسح  زا  دعب 

هک نآ  زا  سپ  وا  هک  اریز  دومرف : هدش ؟ هدـیمان  مئاق  ارچ  هلآو ! هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـنزرف  يا  متفگ : .دـشاب  یم  تسا ، راظتنا 
نوچ دومرف : هدش ؟ هدیمان  رَظَتنم  ارچ  متفگ : دزیخاپب .] و   ] دنک مایق  دنـشاب ، هتـشگرب  شتماما  هب  نادـقتعم  رتشیب  دـشاب و  هدرم  شدای 

دننک و شراکنا  دیدرت  لها  دنشاب و  شجورخ  رظتنم  ناصلخم  سپ  دراد ، ینالوط  یتّدم  رایسب و  ياهزور  هک  تسا  یتبیغ  ار  وا  هک 
میلـست دـندرگ و  تکاله  نآ  رد  ناگدـننک  هلجع  دـنوش و  وگغورد  نآ  رد  ناراذـگ  تقو  دـنریگ و  ازهتـسا  هب  ار  وا  دای  نادـحاج 

(1) .دنبای تاجن  نآ  رد  ناگدنوش 

هرابرد متشون و  يا  همان  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  رکـسعلا ، بحاص  نسحلاوبا  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدمآ  رایزهم  نب  یلع  زا   - 10
.دیشاب جرف  راظتنا  رد  تشگ ، بیاغ  نارگمتس  هاگلزنم  زا  امش  بحاص  هاگره  تشون : نم  هب  مدیسرپ ، بانج  نآ  زا  جرف 

جرف موش  تیادف  متشاد : هضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبعوبا  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدمآ  ریـصبوبا  زا  یفاک  لوصا  رد   - 11
تهج هب  وا  يارب  دسانـشب ، ار  رما  نیا  سک  ره  .دنهاوخ  یم  ایند  هک  یتسه  یناسک  زا  مه  وت  ریـصبوبا ! يا  دومرف : دوب ؟ دهاوخ  یک 

(2) .تسا هدش  جرف  شندیشک  راظتنا 

رد داهج  مالسلا و  هیلع  ماما  ندرک  يرای  جرف ، زا  دوصقم  نوچ  ًارهاظ  میوگ : یم 

ص:79

باب 36 ح 3.  2/378 نیدلا ، لامک  . 73 - 1
.1/371 یفاک ، لوصا  . 74 - 2
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هّجوت دنتـسه و  جرف  رظتنم  نوچ  تسا ، لصاح  نایعیـش  يارب  دوصقم  نیا  هک  دومرف  نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا ، وا  باـکر 
ياه تّذل  یناسفن و  ياه  توهـش  هب  ندیـسر  هن  دـشاب  گرزب  دوصقم  نیا  راظتنا  زا  اه  نآ  ضرغ  هک  تسا  هتـسیاش  مزال و  هک  داد 

.دمآ دهاوخ  مراهچ  ثحبم  رد  بلطم  نیا  دّیؤم  و  تسا -  نینچ  دارفا  رتشیب  هویش  هک  نانچ  ینامسج - 

هب دـیوشن ، دـیماان  دـنوادخ  تمحر  زا  دیـشاب و  جرف  رظتنم  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  راحب  رد   – 12
(1) .تسا جرف  راظتنا  ّلجوّزع -  دنوادخ -  دزن  لامعا  نیرت  دنیاشوخ  هک  یتسرد 

اب تشهب ] هیلاع  هجرد   ] سدقلا هریضح  رد  [ تمایق ي   ] ادرف ام ، رما  هب  هدننک  لمع  دومرف : هک  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا   - 13
(2) .دشاب یم  ادخ  هار  رد  شنوخ  هب  هدش  رو  هطوغ  نوچمه  ام ، تموکح ]  ] رما رظتنم  دوب و  دهاوخ  ام 

رد دریمب  امـش  زا  سک  ره  دومرف : هک  هدـمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  راـتخملا ، نب  ضیف  زا   - 14
يا هظحل  دنچ  سپس  .دشاب  هدوب  شا  همیخ  رد  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  اب  هک  تسا  یـسک  دننامه  دشاب ، رما  نیا  رظتنم  هک  یلاح 

هب دنگوس  .هن  دومرف : سپـس  .دـنزب  ریـشمش  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  هکلب  .هن  دومرف : هاگ  نآ  درک ، گنرد 
(3) .دشاب هدش  دیهش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  باکر  رد  هک  تسا  یسک  نوچمه  ادخ !

 - مالسلا مهیلع  نینمؤملاریما - زا  شناردپ ، زا  قداص ، ماما  هَّللا  دبع  یبا  ترضح  زا   - 15

ص:80

باب 22 ح 7.  123 / 52 راونالا ، راحب  . 75 - 1
52/123 ح 7. راونالاراحب ، . 76 - 2

52/126 ح 18. راونالاراحب ، . 77 - 3
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.تسا نتشاد  دنوادخ  زا  جرف  راظتنا  نمؤم ، تدابع  نیرترب  دومرف : هک  تسا  تیاور 

هضرع مالسلا  هیلعاضر  ماما  ترضح  هب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  تفگ : هک  هدمآ  هریغملا  نب  هَّللادبع  زا  یحیحص ، دنس  هب  یفاک  رد   - 16
رد دوب : هتفگ  ناماما  زا  یکی  هب  هک  شناردپ ، زا  شنادناخ ، زا  دروآ  ثیدـح  ارم  مردـپ  تفگ : یم  هک  مدینـش  یم  نم  تشاد و  یم 
ام رب  یطابر  ای  داهج  اـیآ  دـنیوگ ، یم  ملید  ار  نآ  هک  تسه  ینمـشد  دـنمان و  یم  نیوزق  ار  نآ  هک  تسه   (1) طابر ياج  ام  هقطنم 
راب هدـننک  لاؤس  .دـینک  جـح  ار  مارحلا ) هَّللا  تیب   ) هناخ نیا  هک  داب  امـش  رب  دومرف : وا  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تسه ؟

یضار امش  زا  درف  کی  ایآ  .دینک  جح  ار  نآ  هک  تیب  نیا  داب  امش  رب  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  زاب  .درک  رارکت  ار  شلاؤس  رگید 
كرد ار  نامز  نآ  رگا  سپ  دشکب ، ار  ام  رما  راظتنا  دیامنب و  جرخ  دوخ  جنرتسد  زا  شا  هداوناخ  رب  دشاب و  دوخ  هناخ  رد  هک  تسین 

ام رما  رظتنم  هک  یلاح  رد  رگا  دشاب و  هدرک  تکرش  ردب  گنج  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اب  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دنک ،
ار شا  هباّبس  تشگنا  ود  و  نینچ -  نیا  دشاب  شا  همیخ  رد  هیلع -  هَّللا  تاولص  مئاق -  اب  هک  دوب  دهاوخ  یسک  نوچمه  دریمب ، تسا 
رد .تسا  نآ  زا  رت  گرزب  نیا  هک  اریز  داد -  ناـشن  ار  هباّبـس  طـسو و  تشگنا  و  نینچ -  نیا  میوـگ  یمن  و  داد -  ناـشن  مـه  راـنک 

(2) .تسا هتفگ  تسار  دومرف : مالسلا  هیلعاضر  ماما  نسحلاوبا  ترضح  اجنیا 

رد یتح  ینابزرم ) هطبارم =(  هک  هدمآ  رابخا  رد  هچنآ  اب  تیاور  نیا  میوگ : یم 

ص:81

{. مجرتم  } تسا یمالسا  ياهزرم  دودح و  زا  عافد  یگدامآ  ینابزرم و  ینعم  هب  هطبارم  طابر و  . 78 - 1
5/22 ح 2. یفاک ، عورف  . 79 - 2
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سپ هدوب ، داهج  هطبارم و  باوث  هب  ندش  لیان  هدـننک ، لاؤس  روظنم  ًارهاظ  هک  اریز  درادـن ؛ یتافانم  تسا ، ّبحتـسم  مه  تبیغ  نامز 
ماجنا اب  اّما  ددرگ ، لصاح  شیارب  یگمه  جـح  طابر و  داـهج و  باوث  هک  دومرف ، تلـالد  راـظتنا  جـح و  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماـما 

ار نآ  هک  تیب  نیا  داب ! امش  رب  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  میدرک  دای  هچنآ  دّیؤم  .تفای و  دهاوخن  ار  جح  باوث  هطبارم ،
(1) .تسا اناد  ادخ  اه و  نیا  دننام  تسین و  لالح  ای  تسین ، زیاج  ای  دینکن ، هطبارم  دومرفن : دینک و  جح 

رب نسحلاوبا ! يا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  دوـمرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  زا  یناـمعن  ریـسفت  رد   - 17
هنتف نامز  رد  هک  دنتسه  ینانمؤم  نیا ، زا  شروظنم  دنک و  لخاد  تشهب  هب  ار  ناگدش ) مگ   ) لالـض لها  هک  تسا  هتـسیاش  دنوادخ 

هب دـننک و  یم  رارقا  وا  تماما  هب  نانآ  سپ  دـنزیخاپب ، تسا ، بیاغ  مدرم  مشچ  زا  تسا و  یفخم  شهاگیاج  هک  یماما  زا  يوریپ  رب 
ناگدـننک و ربص  دـنهدن ، هار  دوخ  هب  يدـیدرت  چـیه  هک  دـنراد  نیقی  نانآ  دـننام ، یم  وا  جورخ  رظتنم  دـننز و  یم  گنچ  وا  ناماد 

یلاعت يادـخ  هک  نآ  دـنک  یم  تلالد  نیا  رب  .دـنا  هدـش  مگ  وا  صخـش  نتخانـش  زا  ناشماما و  نتخانـش  زا  طقف  ناگدـش و  میلـست 
ار زامن  هک  هداد  هعـسوت  ار  تصرف  نانآ  رب  دناشوپب ، شناگدـنب  زا  هداد  رارق  زامن  تاقوا  يارب  هناشن  هک  ار  دیـشروخ  همـشچ  هاگره 

.تسا هدش  ماجنا  لاوز  هک  دننک  نیقی  ددرگ و  مولعم  نانآ  يارب  تقو  دیشروخ ، ندش  راکشآ  اب  ات  دنزادنیب ، ریخأت 

ص:82

جورخ رب  فقوتم  نیا  تسین و  زئاج  مالـسلا  هیلع  ماما  هزاجا  هب  زج  داهج  هک  دـشاب  نآ  ترـضح  روظنم  هک  دراد  لامتحا  و  . 80 - 1
{. فلؤم  } تسا مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح 
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وا رب  هک  دـنوادخ  ضیارف  مامت  هدـیزای ، تسد  شتماـما  هب  هک  تسا ، مالـسلا  هیلع  ماـما  جورخ  رظتنم  هک  یـسک  تسا  روط  نیمه  و 
، تسا رگ  ابیکـش  هدـننک  ربص  وا  سپ  دنـشاب ، یمن  جراـخ  ندوب  هضیرف  ینعم  زا  دوش ، یم  لوبق  وا  زا  ناـش  دودـح  اـب  تسا  بجاو 

(1) .دناسر یمن  يررض  وا  [ نید  ] هب شماما  تبیغ 

کیدزن هک : هدمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  نامعنلا ، نب  دمحم  زا  نیدلا » لامک   » باتک رد  و   - 18
ناشیارب دنباین و  ار  دنوادخ  تّجح  هک  تسا  ینامز  نانآ ، زا  وا  ماگنه  نیرت  دونـشخ  و  ّلجوّزع -  يادخ -  هب  ناگدـنب  تلاح  نیرت 

هتفرن نیب  زا  یهلا  ياه  هناشن  لیالد و  هک  دـنناد  یم  لاح  نیع  رد  دـننادن و  ار  وا  ياج  هک  دـنامب  هدیـشوپ  ناـنآ  زا  دوشن و  راکـشآ 
تسا ینامز  شنانمشد  رب  دنوادخ  بضغ  عقوم  نیرتدیدش  انامه  .دنشاب و  جرف  رظتنم  ماش  حبص و  ره  هک  دیاب  ماگنه  نآ  رد  تسا ،

رگا دنتفا و  یمن  دیدرت  هب  شناتـسود  هک  دناد  یم  دنوادخ  هتبلا  ددرگن و  رهاظ  ناشیارب  هک  دشاب ، هدـیناشوپ  نانآ  زا  ار  شتّجح  هک 
(2) .درک یمن  یفخم  نانآ  زا  مه  ندز  مهرب  مشچ  کی  ار  شیوخ  تّجح  دنوش ، یم  راچد  دیدرت  هب  نانآ  هک  تسناد  یم  نینچ 

َنیِذَّلا َنیِقَّتُمِلل *  ًيدُه  ِهِیف  َْبیَر  ُباتِکلا ال  َِکلذ  ملا *   -: » ّلجوّزع يادخ -  هدومرف  هرابرد  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 19
نامیا بیغ  هب  هک  نانآ  تسا ، ناگشیپاوقت  رگتیاده  دیدرت  نودب  باتک  نیا  تسا .] نآرق  زومر  زا   ] ملا (3) ؛ ِْبیَغلِاب » َنُونِمُْؤی 

ص:83

باب 33 ح 17.  2/339 نیدلا ، لامک  . 81 - 1

باب 33 ح 20.  2/340 نیدلا ، لامک  . 82 - 2
هیآ 1 و 2. هرقب ، هروس  . 83 - 3
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يادخ هدومرف  نیا ، رب  هاوگ  تسا و  بیاغ  تّجح  نامه  بیغ ، دنتسه و  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  ناگـشیپاوقت ، دومرف : .دنروآ  یم 
یم و  (1) ؛ َنیِرِظَْتنُملا » َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتناَـف    ِ ِهَّلل ُْبیَغلا  اَـمَّنِإ  ْلـُقَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌهیآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  ـالَْول  َنُولوُقَیَو  : » هک تسا  ّلـجوّزع -  - 
زین نم  دیشاب  رظتنم  امـش  تسا ، ادخ  صوصخم  بیغ  هک  یتسرد  هب  وگب : سپ  دماین ، وا  رب  یتیآ  شراگدرورپ  يوس  زا  ارچ  دنیوگ :

.منارظتنم زا  امش  اب 

لاح رد  هک  یـسک  تسا  هدـیدن  نایز  دومرف : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاـک  لوصا  رد   - 20
(2) .تسا هدرمن  وا  نایهاپس  اب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  همیخ  رد  هک  نآ  دریمب ، ام  رما  راظتنا 

هک هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  دـمآ ، دـهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاـش  نا  هک  یطاـباس  راّـمع  تیاور  رد   - 21
زا يرایسب  زا  دنوادخ  دزن  هک  نآ  رگم  دریمن ، دیتسه  نآ  رد  هک  یلاح  نیا  رب  امش  زا  یسک  راّمع ! يا  دنگوس ! ادخ  هب  انامه  دومرف :

(3) .داب هدژم  ار  امش  سپ  دشاب ، رترب  دُُحا  ردب و  رد  ناگدش  هتشک 

نوچمه رما  نیا  رظتنم  هک  دینادب  و  دومرف : یثیدح  نمض  هک  هدمآ  مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ماما  ترـضح  زا  باتک  نامه  رد   - 22
، دناسر لتق  هب  ار  ام  نمـشد  دـیامن و  جورخ  وا  اب  سپ  دـبایرد ، ار  ام  مئاق  نارود  سک  ره  دراد و  ار  راد  هدـنز  بش  راد  هزور  باوث 

جنپ تسیب و  شاداپ  نوچمه  دوش ، هتشک  مالسلا  هیلعام  مئاق  باکر  رد  سک  ره  دوب و  دهاوخ  دیهش  تسیب  شاداپ  نوچمه  وا  يارب 
(4) .تفای دهاوخ  ار  دیهش 
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امـش زا  هک  نآ  دومرف : میدوب ، مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  رـضحم  رد  تفگ : هک  هدـمآ  هریغملا  نب  ثراح  زا  ناـیبلا » عمجم   » رد  - 23
مهیلعدمحم لآ  مئاق  باکر  رد  مسق ! ادخ  هب  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـنادب ، نآ  رد  ار  ریخ  دـشاب و  نآ  رظتنم  هتخانـش و  ار  رما  نیا 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تمدخ  رد  هک  تسا  یسک  لثم  هَّللاو ! هکلب  دومرف : سپس  .دشاب  هدرک  داهج  دوخ  ریـشمش  اب  مالـسلا 
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  همیخ  رد  هک  تسا  یسک  نوچمه  مسق ! ادخ  هب  هکلب  دومرف : موس  راب  سپـس  .دشاب  هدرک  داهج  ریـشمش  اب 

(1) .دشاب هدش  دیهش  هلآو 

هیلع قداص  هَّللا  دبع  یبا  ترضح  هب  تفگ : هک  تسا  [ یلامث  ] هزمحوبا شردپ  زا  هزمح ، یبا  نب  نسح  زا  ناهربلا ،» ریسفت   » رد  - 24
نیا هک  نآ  زا  شیپ  مسرت  یم  هدش و  کیدزن  مگرم  هتشگ و  تسس  مناوختـسا  هتفر و  الاب  مّنـس  موش ! تیادف  مدرک : ضرع  مالـسلا 

راظتنا هب  درک و  قیدصت  ار  ام  ثیدح  دروآ و  نامیا  ام  هب  هکره  هزمحوبا ! يا  دومرف : .دسر  ارف  مگرم  مبایرد ، ار  [ امش تموکح   ] رما
یلصادخ لوسر  مچرپ  ریز  دنگوس ! ادخ  هب  هکلب  دوش ، هتشک  مالسلا  هیلع  مئاق  مچرپ  ریز  هک  تسا  یـسک  دننام  تسـشن ، ام  نارود 

[. (2) ددرگ هتشک   ] هلآو هیلع  هللا 

رد سک  ره  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  مدینش  تفگ : هک  هدمآ  رمع  نب  لّضفم  زا  نیدلا ،» لامک   » باتک رد   - 25
دننام هکلب  هن ؛ دشاب ، هدوب  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  ّصاوخ  زا  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  نوچمه  دریمب ، دشاب  رما  نیا  رظتنم  هک  یلاح 

(3) .تسا هدز  ریشمش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هاگشیپ  رد  هک  دشاب  یسک 
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دق درمریپ  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  تمدخ  تفگ : هک  هدمآ  هدعـسم  زا  دوخ ، دنـس  هب  ناهربلا » ریـسفت   » رد  - 26
: تشاد هضرع  درمریپ  .داد  ار  شمالس  باوج  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  درک و  مالـس  دمآ ، دوب  هدز  هیکت  شیاصع  رب  هک  يا  هدیمخ 
وا دروآ و  شیپ  ار  شتـسد  ترـضح  نآ  سپ  مسوـبب ، ار  نآ  هک  هدـب  نم  هب  ار  تتـسد  هلآو ! هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  دـنزرف  يا 

هـضرع ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  درمریپ ! يا  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  .تسیرگ  سپـس  دیـسوب و  ار  باـنج  نآ  تسد 
مه تسا ، لاس  نیا  تسا ، هام  نیا  میوگ  یم  ما ، هدنام  امـش  مئاق  ياپ  هب  هک  تسا  لاس  دـص  هَّللا ! لوسر  نبای  موش ، تیادـف  تشاد :

ار امش  ما ، هدیسرن  منک  یم  وزرآ  امش  يارب  هک  هچنآ  هب  هدش و  کیدزن  مگرم  هدیدرگ و  تسس  مناوختـسا  هتفر و  الاب  مّنـس  نونکا 
!؟ منکن هیرگ  هنوگچ  دننک ، یم  زاورپ  اهلاب  اب  هک  منیب  یم  ار  ناتنانمشد  دیا و  هراوآ  هدش و  هتشک  منیب  یم 

تشاذگ یقاب  ار  وت  دنوادخ  رگا  درمریپ ! يا  دومرف : هاگ  نآ  تسشن ، کشا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  ناگدید 
هللا یلـصدمحم  ياهبنارگ  هدرپس  اب  تماـیق  زور  دـسر ، ارف  وت  گرم  رگا  دوب و  یهاوخ  یلعا  هبترم  رد  ینیبب ، ار  اـم  مئاـق  هک  نیا  اـت 

ار اهبنارگ  رهوگ  ود  امش  نایم  رد  نم  دومرف : ترضح  نآ  انامه  هک  میتسه ، وا  ياهبنارگ  هدرپس  ام  دش و  یهاوخ  روشحم  هلآو  هیلع 
: تفگ درمریپ  .ار  منادناخ  ترتع و  ادـخ و  باتک  دـیوشن : هارمگ  هاگ  چـیه  هک  دـیزایب  تسد  ود ، نآ  هب  سپ  مراذـگ ، یم  ياج  رب 

هیلعام مئاق  هک  نادب  درمریپ ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس  .مدش  رطاخ  هدوسآ  رگید  مدینش ، ار  ربخ  نیا  هک  نیا  زا  سپ 
يرکسع نسح  ِبلُص  زا  مالسلا 
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دلوتم نم  زا  مرـسپ  نیا  مرـسپ و  یـسوم  زا  یلع  یلع و  زا  دمحم  دمحم و  زا  یلع  دوش و  یم  دلوتم  یلع  زا  نسح  دـیآ و  یم  نوریب 
(1) میشاب …  یم  هزیکاپ  موصعم و  نام  یگمه  میتسه ، نت  هدزاود  ام  هدیدرگ ،

نب مکح  زا  نام ، باحصا  زا  يدرم  ارم  دروآ  ثیدح  تفگ : هک  هدروآ  راّمع  نب  قاحـسا  زا  دوخ ، دنـس  هب  یفاک » هضور   » رد  - 27
رب هک  دـمآ  يدرمریپ  دوـب ، تیعمج  زا  رپ  هناـخ  مدوـب ، مالـسلا  هیلعرقاـب  رفعجوـبا  ماـما  رـضحم  رد  هک  یماـگنه  تـفگ : هـک  هبیتـع 

دنوادخ تاکرب  تمحر و  و  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  تفگ : داتسیا و  قاتا  ِرد  رب  هک  نیا  ات  دز ، یم  هیکت  دوخ  یتسدبوچ 
سپس دنوادخ ! تاکرب  تمحر و  مالس و  داب  وت  رب  و  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  رفعجوبا  ترـضح  .دش  تکاس  هاگ  نآ  داب ! وت  رب 

نآ .دنتفگ  خساپ  ار  شمالس  دنداد و  باوج  ار  وا  نیرضاح  همه  هک  مکیلع ! مالسلا  تفگ : درک و  سلجم  لها  يوس  هب  ور  درمریپ 
هد ياج  دوخ  کیدزن  ارم  مدرگ ! تیادف  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  تفگ : درک و  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  يوس  هب  ور  هاگ 

ناراداوه امش و  یتسود  دنگوس ! ادخ  هب  .مراد  یم  تسود  ار  امـش  نارادتـسود  مراد و  یم  تسود  ار  امـش  نم  دنگوس ! ادخ  هب  هک 
زا ما  يرازیب  وا و  اب  ما  ینمـشد  هک  دنگوس ! ادخ  هب  .مرازیب و  وا  زا  منمـشد و  امـش  نمـشد  اب  نم  تسین و  يویند  عمط  رطاخ  هب  نات 

، میامـش رما  رظتنم  مراد و  یم  مارح  ار  نات  مارح  لالح و  ار  امـش  لالح  نم  ادخ ! هب  .دـشاب  یمن  وا  نم و  نایم  يا  هنیک  رطاخ  هب  وا ،
ارم تبقاع  دنادرگ ! تیادف  ارم  دنوادخ  هک  يا  سپ 

ص:87

.35/ رثالا هیافک  زا  408 ح 17 . / 36 راونالا ، راحب  . 91 - 1

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 99 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_87_1
http://www.ghaemiyeh.com


سپـس .دـیناشن  دوخ  رانک  ار  وا  هک  نیا  ات  يآ ! نم  يوس  هب  نم ، يوس  هب  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  ترـضح  ینیب ؟ یم  هنوگچ 
: دومرف وا  هب  مردپ  .تشاد  هضرع  ار  وت  لاؤس  دننام  دش و  دراو  يدرم  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مردپ  رب  درمریپ ! يا  دومرف :

هدید مّرخ و  کنخ و  تلد  درـس و  تبلق  يوش و  یم  دراو  نیـسحلا  نب  یلع  نیـسح و  نسح و  یلع و  ادـخ و  لوسر  رب  يریمب  رگا 
اج نیا  هب  تناـج  هک  نیمه  دـید ، یهاوخ  دوخ  يور  شیپ  ار  نیبتاـک  مارک  ناگتـشرف  اـب  ناـحیر  یتـحار و  ددرگ و  یم  نشور  تا 

نکر رد  ام  هارمه  دوش و  نشور  نآ  هب  تا  هدـید  هک  ار  هچنآ  دـید ، یهاوخ  ینامب  هدـنز  رگا  و  درک -  هراشا  شقلح  هب  و  دـسرب - 
، درک رارکت  ار  شنخـس  هراـبود  مالـسلا  هیلعرقاـب  ترـضح  رفعجوبا ! يا  يدومرف ، هنوگچ  تشاد : هضرع  درمریپ  .دوب  یهاوخ  یلعا 
موش و یم  دراو  نیـسحلا  نب  یلع  نیـسح و  نسح و  یلع و  ادـخ و  لوسر  رب  مریمب  نم  رگا  رفعجوـبا ! يا  ربـکا ، هَّللا  تفگ : درمریپ 

رارق لابقتـسا  دروم  نیبتاک  مارک  ناگتـشرف  ناحیر و  یتحار و  طسوت  ددرگ و  یم  مّرخ  کنخ و  ملد  درـس و  مبلق  نشور و  ممـشچ 
رد امـش  اب  دـید و  مهاوخ  دوش  نشور  نآ  هب  ممـشچ  هک  ار  هچنآ  منامب ، هدـنز  رگا  دیـسر و  اـج  نیا  هب  مناـج  هک  نیمه  مریگ ، یم 

نوچ هناخ  لها  دـیبسچ و  نیمز  هب  شتروص  هک  نیا  ات  ياه ، ياـه  ياـه  ، تسیرگ تّدـش  هب  درمریپ  سپـس  دوب ! مهاوخ  یلعا  نکر 
تـشگنا اب  شناگدید  فارطا  زا  ار  اه  کشا  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  .دنتخادرپ و  هلان  هیرگ و  هب  دـندید  ار  درمریپ  لاح 

نم هب  ار  تتسد  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  هب  تشادرب و  رس  درمریپ  هاگ  نآ  .درک  یم  كاپ 
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ناگدید رب  دیـسوب و  ار  ترـضح  تسد  سپ  داد ، وا  هب  ار  دوخ  تسد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دزاس ! وت  نابرق  ارم  دـنوادخ  هدـب ،
.داد رارق  دوخ  هنیس  مکش و  رب  ار  ترضح  نآ  تسد  تفرگرب و  شا  هنیس  مکش و  زا  هماج  سپـس  دیـشک ، شتروص  رب  داهن و  دوخ 

هاگ نآ  تفر ، یم  درمریپ  تسیرگن و  یم  وا  یپ  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  ترـضح  مکیلع ! مالـسلا  تفگ : تساـخرب و  نآ  زا  سپ 
نب مکح  .دنک  رظن  صخش  نیا  هب  دنیبب ، ار  تشهب  لها  زا  يدرم  دراد  یم  تسود  سک  ره  دومرف : درک و  نیرـضاح  بناج  هب  يور 

(1) .مدیدن سلجم  نآ  هیبش  یمتام  هیرگ و  سلجم  چیه  دیوگ : هبیتع 

دارفا همه  رب  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  راظتنا  بوجو  رد  مود -  ثحبم 

هب یفاک  لوصا  رد  هللا  همحر  ینیلک  مالسالا  هقث  هک  یتیاور  تشذگ -  هچنآ  زا  یـضعب  رب  هفاضا  دنک -  یم  تلالد  بلطم  نیا  رب  و 
تسد رد  يا  هحفص  دش و  دراو  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  رفعجوبا  ترـضح  رب  يدرم  تفگ : هک  هدروآ  یفعج  لیعامـسا  زا  دوخ ، دنس 
دروم نآ  رد  لمع  هک  ینید  زا  دراد  شسرپ  هک   (2) تسا يا  هدننک  هرظانم  هتشون  نیا  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلعرقاب  ترضح  تشاد ،

هب نداد  یهاوگ  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  .ما  هتـساوخ  ار  نیمه  داب ! وت  رب  دنوادخ  تمحر  درک : ضرع  .تسا  لوبق 
دنوادخ يوس  زا  هچنآ  هب  ینک  رارقا  هک  نیا  تسا و  وا  لوسر  هدنب و  دمحم  هک  نیا  تسین و  دنوادخ  زج  یّقح  دوبعم  چـیه  هک  نیا 

نادناخ ام  تیالو  هدمآ و 

ص:89
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دنوادـخ تقو  ره  هک  تسا  یتلود  ار  اـم  هک  اـم ، مئاـق  راـظتنا  ینتورف و  يراـکزیهرپ و  اـم و  رما  هب  میلـست  نامنمـشد و  زا  يرازیب  و 
(1) .دروآ دهاوخ  ار  نآ  دهاوخب 

ایآ ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  متـشاد : هضرع  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدـمآ  دوراـجلا  وبا  باـتک  ناـمه  رد  و 
یم مسرپ و  یم  ار  یبلطم  امـش  زا  نم  متـشاد : هضرع  .يرآ  دومرف : دـیناد ؟ یم  ناتدوخ  هب  تبـسن  ارم  يوریپ  یگتخابلد و  تّدوم و 

.میایب امـش  رادید  هب  مهاوخب  تقو  ره  مناوت  یمن  مور و  یم  هار  رت  مک  تسا و  انیبان  نم  مشچ  هک  اریز  دـیهد ، خـساپ  نم  هب  مهاوخ 
نایب میارب  دینک  یم  يرادنید  نآ  اب  ار  ّلجوّزع -  يادخ -  تنادـناخ  وت و  هک  ینید  مدرک : ضرع  .يوگزاب  ار  تا  هتـساوخ  دومرف :
لاؤس یلو  يدرک ، هاتوک  ار  بلطم  هچ  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  .میامن  يرادـنید  نآ  اب  ار  لجوّزع -  يادـخ -  اـت  ياـمرف ،

؛ میوگ یم  تیارب  مینک  یم  يرادـنید  نآ  اب  ار  ّلـجوّزع -  يادـخ -  مناردـپ  نم و  هک  ار  ینید  دـنگوس ! يادـخ  هب  .يدروآ  یمهم 
ندرک رارقا  تسا و  ادخ  لوسر  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هک  نیا  تسین و  دـنوادخ  زج  یّقح  دوبعم  چـیه  هک  نیا  هب  نداد  یهاوگ 

ندـیزرو مامتها  ام و  مئاق  راظتنا  ام و  رما  هب  ندوب  میلـست  نامنمـشد و  زا  يرازیب  ام و  ّیلو  تیالو  هدروآ و  دـنوادخ  دزن  زا  هچنآ  هب 
(2) .دشاب یم  [ مارح ياهراک  زا   ] يراکزیهرپ و  لالح ] بجاو و  روما  رد  ]

: دومرف ترضح  نآ  يزور  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترـضح  زا  ریـصبوبا  زا  دوخ ، دنـس  هب  ینامعن  تبیغ  رد  و 
هچنآ هب  مهدن  ربخ  ار  امش  ایآ 

ص:90

2/22 ح 13. یفاک ، لوصا  . 94 - 1

2/21 ح 10. یفاک ، لوصا  . 95 - 2

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 102 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_90_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_90_2
http://www.ghaemiyeh.com


هتـسیاش چیه  هک  نیا  هب  نداد  یهاوگ  دومرف : ارچ ، دـنتفگ : دریذـپ ؟ یمن  ناگدـنب  زا  نآ  هب  زج  ار  یلمع  چـیه  لجوّزع -  يادـخ - 
، هدومرف رما  نآ  هب  هچنآ  هب  ندرک  رارقا  و  تسا ، وا  هداتسرف  هدنب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  هک  نیا  تسین و  دنوادخ  زج  یـشتسرپ 
و نانیمطا ، و  شـشوک ، و  يراکزیهرپ ، و  نانآ ، هب  ندـش  میلـست  و  ناماما -  صوصخ  ینعی  نامنانمـشد -  زا  يرازیب  و  ام ، ِتیالو  و 
، دروآ یم  [ راک يور   ] ار نآ  دهاوخب  تقو  ره  دنوادخ  هک  تسا  یتلود  ار  ام  هک  یتسرد  هب  دومرف : سپـس  .مالـسلا  هیلع  مئاق  راظتنا 

قالخا يراکزیهرپ و  اب  دـشکب و  راظتنا  دـیاب  دـشاب  مالـسلا  هیلع  مئاق  باحـصا  هلمج  زا  دراد  یم  تسود  سک  ره  دومرف : هاـگ  نآ 
یـشاداپ وا  يارب  درک ، مایق  مالـسلا  هیلع  مئاق  [ شندرم زا  سپ   ] تفر و ایند  زا  رگا  سپ  دشاب ، رظتنم  هک  یلاح  رد  دـیامن  راتفر  کین 

يا داب  ناتیاراوگ  دینامب  راظتنا  رد  دینک و  تیّدج  سپ  هدرک ، كرد  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  ماما  هک  یـسک  شاداپ  دننامه  دوب  دهاوخ 
.(1) یهلا تمحر  لومشم  هورگ 

هتفگ هک  دور  یم  لاـمتحا  و  دـشاب ، مالـسلا  هیلع  ماـما  شیاـمرف  زا  هک  دراد  لاـمتحا  ناـماما ) صوـصخ  ینعی   ) تراـبع میوـگ : یم 
ار وا  زا  يوریپ  هداد و  رارق  دوخ  تسرپرـس  روما  مامت  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نآ  تیالو  زا  روظنم  نوچ  .دشاب و  ریـصبوبا 

تمصع تماما و  هب  ار  وا  ّلجوّزع -  دنوادخ -  هک  تسا  بجاو  شتیالو  یـسک  دومرف : نایب  ترـضح  دنادب ، بجاو  دراوم  همه  رد 
ماما نمشد  دناعم و  اب  دیاب  ندرک  ینمشد  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  بستنم  هک  یـسک  ره  هن  هدینادرگ ، صوصخم 

.اه نآ  ریغ  ای  دشاب ، ربمغیپ  هیّرذ  زا  هاوخ  دشاب  مالسلا  هیلع 
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زا دوخ ، دنـس  هب  نیدـلا » لامک   » باتک رد  هللا  همحر  قودـص  خیـش  هک  تسا  یتیاور  دـنک ، یم  تلالد  راظتنا  بوجو  رب  هچنآ  زا  و 
یلع نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  ترضح  مرورس  رب  تفگ : هک  هدروآ  ینسح  میظعلا  دبع 

يدهم نامه  ایآ  هک  منک  لاؤس  ترضح  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  مئاق  هرابرد  هک  متـساوخ  یم  مدش و  دراو  مالـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب 
تسام و زا  مالسلا  هیلع  مئاق  هک  یتسرد  هب  مساقلاوبا ! يا  دومرف : نم  هب  درک و  نخس  زاغآ  ترـضح  نآ  دوخ  سپ  وا ؟ ریغ  ای  تسا 

نادـنزرف زا  [ ماما  ] نیموس وا  ددرگ و  تعاطا  شروهظ  رد  دوش و  هدیـشک  راـظتنا  شتبیغ  ناـمز  رد  تسا  بجاو  هک  يدـهم  تسا  وا 
(1) .تسا نم 

تالاح نیرت  کیدزن  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  حیحـص ، دنـس  ود  هب  باتک  ناـمه  رد  و 
راکـشآ اه  نآ  يارب  دنباین و  ار  يادخ  تّجح  هک  تسا  ینامز  نانآ ، زا  وا  ماگنه  نیرت  دونـشخ  و  ّلجوّزع -  يادـخ -  دزن  ناگدـنب 

، هدشن لطاب  یهلا  تانیب  اه و  تجح  هک  دننادب  لاح  نیع  رد  دننادن و  ار  شهاگیاج  هک  دـنامب  هدیـشوپ  اه  نآ  ناگدـید  زا  دوشن و 
دوخ تّجح  هک  تسا  یعقوم  شنانمشد  رب  دنوادخ  بضغ  مشخ و  نیرتدیدش  هک  دنشاب  رظتنم  ماش  حبـص و  ره  ماگنه  نآ  رد  سپ 
یم رگا  دنوش و  یمن  عقاو  دـیدرت  رد  وا  يایلوا  هک  تسا  هتـسناد  دـنوادخ  هّتبلا  ددرگن ، راکـشآ  نانآ  رب  درادـب و  یفخم  نانآ  زا  ار 

رارـشا رـس  ریز  زج  نیا  تخاس و  یمن  ناهن  ناـنآ  زا  ار  دوخ  تّجح  ندز  مهرب  مشچ  کـی  دـنتفا ، یم  ّکـش  رد  اـه  نآ  هک  تسناد 
(2) .دوب دهاوخن  مدرم 
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تسا هدیدرگ  رما  نآ  هب  رابخا  نیا  رد  هک  يراظتنا  ینعم  موس -  ثحبم 

، تسا يدـیماان  سأی و  نآ  ّدـض  دـیآ و  یم  رب  نآ  زا  میـشک ، یم  ار  شراظتنا  هچنآ  يارب  یگدامآ  هک  یناسفن  تسا  یتلاـح  راـظتنا 
راظتنا رد  هک  یشاب  هتشاد  يرفاسم  رگا  ینیب  یمن  دوب ، دهاوخ  رت  يوق  ندش  اّیهم  یگدامآ و  دشاب ، رتدیدش  راظتنا  هک  ردق  ره  سپ 

لّدبم يرادیب  هب  تباوخ  ًانایحا  هکلب  دبای ، یم  ینوزف  تندش  اّیهم  دوش ، رت  کیدزن  شندمآ  ماگنه  هچره  يرب ، یم  رـس  هب  شمدقم 
یسک هب  تبسن  ّتبحم  تهج  زا  تسا  توافتم  تهج  نیا  زا  راظتنا  بتارم  هک  روط  نامه  .تسا و  دیدش  تراظتنا  نوچ  ددرگ ، یم 

بوبحم يارب  ندـش  اـّیهم  دـشاب ، رتشیب  یتسود  رتدـیدش و  ّتبحم  هچ  ره  سپ  دراد ، یتواـفتم  بتارم  زین  یتـسه ، شراـظتنا  رد  هک 
لفاغ تسه ، شدوخ  ظفح  هب  طوبرم  هک  يروما  مامت  زا  رِظتنم ، هک  يا  هنوگ  هب  ددرگ ، یم  رت  كاـندرد  شقارف  دوش و  یم  رتداـیز 

.دنک یمن  ساسحا  ار  دیدش  ياه  تنحم  گرزب و  ياهدرد  دنام و  یم 

هلیـسو هب  نآ  يارب  یگدامآ  رد  شـشالت  تسا ، رتدیدش  شراظتنا  هک  ردق  ره  دشاب ، یم  شیالوم  ندـمآ  رظتنم  هک  ینمؤم  نیاربانب 
هدیدنـسپ ياه  يوخ  ندروآ  تسد  هب  هدیهوکن و  تافـص  زا  نورد  ندرک  هزیکاپ  سفن و  بیذهت  هار  رد  شـشوک  هانگ و  زا  زیهرپ 

هدع يارب  هک  نانچمه  دوش ، راگتـسر  شتبیغ  نامز  رد  شرونا  لامج  هدهاشم  شیوخ و  يالوم  رادید  ضیف  هب  ات  ددرگ ، یم  رتشیب 
یگزیکاپ هب  اه -  نآ  ریغ  يدـناوخ و  هک  یتاـیاور  رد  مالـسلا -  مهیلع  موصعم  ناـماما  اذـل  .تسا  هداـتفا  قاـفتا  ناـکین  زا  يرایـسب 

رما تاعاط  ماجنا  هب  ندوب  دّیقم  تافص و 

ص:93

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


شاداـپ هب  ندـش  لـیان  راـظتنا و  ماـقم  هب  يراگتـسر  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  اـی  تراـشا  ریـصبوبا  نیـشیپ  تیاور  هکلب  .دـنا  هدومرف 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  نانچ  دراد ، یگتـسب  هدیدنـسپ  ياه  يوخ  هب  یگتـسارآ  هانگ و  زا  اورپ  زیهرپ و  هب  نارظتنم ،

يوخ يراکزیهرپ و  هب  راظتنا  لاح  رد  دیاب  دشاب و  رظتنم  هک  دـیاب  دوش ، مالـسلا  هیلع  مئاق  نارای  زا  دـشاب  هتـساوخ  هک  سک  نآ  ره 
نارود هک  دوب  دـهاوخ  یـسک  نوچمه  وا  شاداپ  دزیخاـپب ، شندرم  زا  سپ  مئاـق  دریمب و  هاـگره  هک  دـیامن ، لـمع  هدیدنـسپ  ياـه 

 … دشاب هدرک  كرد  ار  ترضح  نآ  تموکح 

يادخ .تشاد  دهاوخ  ّلجوّزع -  يادـخ -  دزن  يرتشیب  باوث  ماقم و  نآ ، بحاص  دـشاب ، رتدـیدش  راظتنا  هک  ردـق  ره  دـیدرت  یب  و 
.دهد رارق  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  نامزلا -  بحاص  نامیالوم  نیرظتنم  ناصلخم  زا  ار  ام  یلاعت 

؟ هن ای  تسا  طرش  تبرق  دصق  راظتنا  رد  ایآ  مراهچ -  ثحبم 

؛ دراد یگتسب  همّدقم  ود  نایب  هب  بلطم  نیا  حرش 

هنوگ هس  رب  دوش  یم  رداص  دنوادخ  يوس  زا  هک  يرماوا  مییوگ : یم  اجنیا  رد  تسا ، طرـش  نآ  رد  ّتین  هچنآ  نایب  رد  لّوا : همّدـقم 
: تسا

.زامن دننام  تسا ، دّبعت  تروص  هب  شنداد  ماجنا  رد  تحلصم  هک  میناد  یم  هچنآ  مکی :

، دشاب هک  يوحن  ره  هب  تسا  نآ  نتفای  ماجنا  دوصقم  هکلب  تسین ، رـصحنم  دـّبعت  تروص  هب  نآ  رد  تحلـصم  میناد  یم  هچنآ  مود :
اب تسا  هماج  ندـش  هتـسش  دوصقم  میناد  یم  هک  .يوشب  تسین  لالح  شتـشوگ  هچنآ  ياه  راردا  زا  ار  تا  هماج  هدومرف : هک  نانچ 

.هدنیوش دصق  ّتین و  زا  رظن  فرص 
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.نآ دننام  نمؤم و  رادید  دننام  دشاب ، رصحنم  دّبعت  تروص  هب  نآرد  تحلصم  میناد  یم  هچنآ  موس :

یمن طـقاس  شندرگ  زا  فـیلکت  دروآ ، دراو  یللخ  ّتین )  ) نآ رد  رگا  هک  تسا ، طرـش  تـّین  لّوا  هنوـگ  رد  هـک  تـسین  يدـیدرت  و 
ياج هب  دّبعت  دصق  هب  ار  نآ  صخـش  هاگره  موس ؛ هنوگ  رد  اّما  .تسین و  طرـش  مود  هنوگ  رد  ّتین  دیدرت  نودب  هک  نانچمه  ددرگ ،

.تسین و مه  باقع  بجوم  درادـن ، باوث  قاقحتـسا  دروآ ، ياج  هب  تدابع  دـصق  نودـب  ار  نآ  رگا  دراد و  باوث  قاقحتـسا  دروآ ،
روط هب  رما  اجنیا  رد  هک  تسا  نآ  دروآ ، ياج  هب  تعاـط  دـصق  هب  ار  اـه  نآ  صخـش  هاـگره  هک  یحاـبم  ياـهراک  اـب  نیا  نیب  قرف 

تسا نیا  ضرف  نوچ  تسین ، اه  نآ  هّجوتم  میقتسم  روط  هب  رما  حابم ، ياهراک  نآ  رد  هک  یتروص  رد  هتفای ، ّقلعت  اه  نآ  هب  میقتـسم 
.دنشاب یم  عرش  رد  یحجار  رما  هب  ندیسر  هطساو  هک  دریگ  یم  ّقلعت  اه  نآ  هب  رما  تهج  نیدب  هکلب  دنتسه ، حابم  اه  نآ  هک 

نآ هب  هک  يزیچ   ) هب رومأم  ندروآ  نآ  زا  روظنم  میوگ : یم  تسا ، طرـش  تادابع  رد  هک  تبرق  دصق  زا  روظنم  نایب  رد  مود : همدقم 
هک دـشاب  نیا  تعاطا  زا  وا  هزیگنا  هاوخ  دـشاب ، یم  وا  نامرف  نتـسب  راـک  هب  و  هنأـش -  ّلـج  دـنوادخ -  تعاـطا  دـصق  هب  هدـش ) رما 

دیما ای  وا ، يوس  هب  نتسج  بّرقت  ای  وا ، هب  تبسن  يرازگساپس  ای  دنوادخ  ّتبحم  شا  هزیگنا  ای  دناد ، یم  تعاطا  هتـسیاش  ار  دنوادخ 
ره تسا ، یفلتخم  تاجرد  بتارم و  هک  دشاب ، هدوب  شتبوقع  زا  سرت  ای  یهلا و  شاداپ 
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رد تادابع ، هب  تبسن  هدش  دای  هنوگ  هب  ّتین  ندوب  طرش  لیالد  (1) و  .دنک یم  لمع  دوخ  شور  رب  یسک  ره  يرگید و  زا  رترب  کی 
اب ار  دــنوادخ  سپ  (2) ؛ َنیِّدـلا » َُهل  ًاـِصلُْخم  َهَّللا  ِدـُبْعاَف  : » یلاـعت يادـخ  هدومرف  دـننام  تاـیآ ، عاـمجا و  زا  هدـیدرگ  رکذ  هقف  بتک 

.دییامن شتسرپ  نید  رد  لماک  صالخا 

اب زج  یلمع  چیه  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هدـش ، تیاور  یفاک  لوصا  رد  هک  یحیحـص  ثیدـح  هلمج ؛ زا  ثیداحا  و 
مهیلع ادـخ -  لوسر  زا  شناردـپ ، زا  رفعج ، نب  یـسوم  ترـضح  زا  دوـخ ، دنـس  هب  لـئاسو  رد  هلمج ؛ زا  (3) و  .تسین تسرد  ّتین 

سپ دوب ، دهاوخ  هدرک  ّتین  ار  هچنآ  سک  ره  يارب  تسا و  اه  ّتین  هب  هتسب  لامعا  انامه  دومرف : هک  هدروآ  یثیدح  نمض  مالـسلا - 
سک ره  دوب و  دهاوخ  ّلجوّزع -  يادخ -  رب  ششاداپ  هتبلا  دنک ، تکرش  يا  هوزغ  رد  تسه  دنوادخ  دزن  هچنآ  دصق  هب  هک  نآ  ره 
ماما زا  باتک  نامه  رد  (4) و  .دش دـهاوخن  شلـصاح  يزیچ  نآ  زج  دور ، هوزغ  هب  یتمینغ  ندروآ  تسد  هب  ّتین  هب  ای  ایند  رطاخ  هب 

کیرـش نم  اب  یلمع  رد  ارم  ریغ  سک  ره  متـسه ، کیرـش  نیرتهب  نم  هدومرف : ّلجوّزع -  يادـخ -  هک : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص 
(5) .دشاب صلاخ  نم  يارب  هک  ار  هچنآ  رگم  تفریذپ ، مهاوخن  ار  نآ  دزاس ،

تمحر نانآ  رب  دنوادخ  هک  ام -  ياملع  ياه  باتک  رد  هک  يرگید  ثیداحا  و 
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هب رابخا  رد  هک  يراظتنا  هک  نیا  تسا ، رت  کیدزن  رظن  هب  هچنآ  هک  نادـب  سپ  یتسناد ، ار  نیا  نوچ  .تسا  هدـیدرگ  نیودـت  درآ - 
؛ دوش یم  رّوصت  نآ  رد  تروص  دنچ  نیاربانب  دشاب ، یم  موس  هنوگ  زا  هدش  رما  نآ 

نآ هب  تایاور  رد  هک  دـشاب  یباوث  دـیما  تعاطا ، رب  وا  هزیگنا  هاوخ  دـشاب ، دـنوادخ  رما  تعاطا  رِظتنم ، صخـش  روظنم  هک  نیا  لّوا :
.دشاب هتشاد  يرگید  هزیگنا  ای  هدش ، هدعو 

دـصق عبات  یعرف و  شاداپ  دصق  یلو  دشاب ، يورخا  ای  يویند  شاداپ  هب  ندـش  لیان  رما و  تعاطا  راظتنا ، رب  شا  هزیگنا  هک  نیا  مود :
(. دیامن دصق  ار  شاداپ  نآ ، تسویپ  هب  دشاب و  رما  تعاطا  راظتنا  زا  وا  یلصا  دوصقم  ینعی   ) .دشاب تعاطا 

نمؤم هک  تسا  هتـسیاش  هدـیدرگ و  دراو  تایاور  رد  هک  تسا  ییاه  باوث  اه و  شاداپ  ماـمت  هب  ندـش  لـیان  بجوم  مسق  ود  نیا  و 
.دنیزگرب میدومن -  هراشا  اه  نآ  هب  هک  ار -  شیاه  هنوگ  نیرت  یلاع  هکلب  دنک ، باختنا  ار  لّوا  مسق 

مزاول ندـش  عمج  هب  شا  یهاگآ  تهج  هب  دـشاب ، يویند  ای  يورخا  بهاوم  اه و  باوث  هب  يراگتـسر  روظنم  هب  راظتنا  هک  نیا  موس :
بحاص نامیالوم  روهظ  نامز  رد  جـنر  درد و  مغ و  ّمه و  ندـش  لیاز  اه و  تمعن  یناوارف  يزور و  یخارف  رمع و  لوط  یگدـنز و 

.دشابن شرظن  رد  دنوادخ  رما  تعاطا  دهاوخن و  نیا  زج  شراظتنا  زا  هک  يروط  هب  هیلع -  هَّللا  تاولص  نامزلا - 

(. دنک تعاطا  ار  دنوادخ  رما  دهاوخب  نآ  تسویپ  هب  دشاب و  شاداپ  راظتنا ، زا  شا  یلصا  روظنم  ینعی   ) مود مسق  سکع  مراهچ :
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شاداپ قاقحتـسا  هک  اریز  درادـن ، ار  دـنا  هدـش  هدـعو  تایاور  رد  هک  ییاـه  باوث  قاقحتـسا  مسق  ود  نیا  رد  هک  تسا  نآ  رهاـظ  و 
هب ار  هب  رومأم  هک  تسا  نیا  ضرف  و  تسا .-  هدـمآ  تیاور  حیرـص  رد  دـیدید  هک  نانچ  دراد -  یگتـسب  تعاطا  دـصق  هب  تداـبع ،
زین باقع  قاقحتـسا  نینچ  مه  تسین ، باوث  ّقحتـسم  هک  روط  نامه  .تسین و  تدابع  شراـظتنا  سپ  درواـین ، ياـج  هب  دـّبعت  دـصق 

هعلاطم زا  رهاظ  هکلب  دـشاب ، تبرق  دـصق  هب  نآ  نداد  ماجنا  تروص  رد  طقف  راـظتنا  تحلـصم  هک  میناد  یمن  نینچ  هک  اریز  درادـن ،
اذـل تسا ، مالـسلا  هیلع  ماما  روهظ  زا  نمؤم  يدـیماان  سأی و  زا  يریگولج  روظنم  هب  هک  تسا  نیا  هدیـسر ، هراب  نیا  رد  هک  يرابخا 
 … دـیوشن سویأم  یهلا  تمحر  زا  دیـشاب و  جرف  رظتنم  دومرف : میدروآ ، لّوا  ثحبم  رد  هک  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

نامیالوم هدومرف  تسا  نیمه  هب  هراشا  زین  .دـشاب و  یم  راظتنا  تاجرد  نیتسخن  نایب  دـیوشن ،» سویأم  : » ترـضح هدومرف  رهاـظ  هک 
یم ایند  هک  یتسه  یناسک  زا  مه  وت  ایآ  ریـصبوبا ! يا  هک : نیا  تشذـگ  ًاقباس  هک  ریـصبوبا  تیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

هب ندیسر  جرف ، راظتنا  زا  شا  هتساوخ  هک  تسا  راوازـس  ییوت  نوچمه  ایآ  ینعی : دندرک ، ضارتعا  وا  رب  بیترت  نیدب  و  دنهاوخ … 
، دـشاب دودـحم  شاداپ  هب  ندیـسر  رد  شفدـه  رگا  هک  دراد  تلالد  میدـش ، روآدای  هچنآ  رب  نایب  نیا  و  دـشاب ؟ يویند  ياـه  تّذـل 

جیاوح ندروآرب  هزانج ، عییشت  رامیب ، تدایع  نمؤم ، رادید  دننام : تسا ، رایسب  لامعا  رد  بلطم  نیا  ریظن  .تسین و  تبوقع  ّقحتسم 
هدروآرب ار  شیوخ  نمؤم  ردارب  تجاح  نمؤم ، رگا  هتفگن  سک  چیه  هک  اه  نیا  ریغ  ینید و  ناردارب 
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دّبعت دـصق  هب  نآ  دـننام  لمع و  نیا  رد  باوث  قاقحتـسا  هتبلا  دوش ، یم  تبوقع  ّقحتـسم  دـنکن ، دـّبعت  دـصق  شراک  نیا  هب  دزاس و 
.میداد هّجوت  هک  نانچ  دراد ، یگتسب 

باتک رد  هک  یثیدح  هب  رظن  دشاب ، یم  مارح  نآ  فالخ  تسا و  بجاو  راظتنا  رد  بّرقت  دصق  هک  دـش  لیاق  ناوت  یم  دـییوگب : رگا 
هورگ هس  رب  ام  هرابرد  مدرم  دومرف : هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  رمع ، نب  لّضفم  زا  لوقعلا » فحت  »
ظفح ار  ام  نانخـس  دـنتفگ و  هک  دـندرگ ، رادروخرب  ام  يایند  زا  ات  دـندش  ام  مئاق  راظتنا  رد  هتـشاد و  تسود  ار  ام  یهورگ  دـندش :

 … تخاس دهاوخ  روشحم  شتآ  يوس  هب  دنوادخ  ار  اه  نیا  هک  دندومن ، یهاتوک  ام  رادرک  زا  دندرک و 

بلطم نیا  .تسا و  نآ  رکنم  ناشیاه  لد  دننک و  راهظا  نابز  هب  ار  تمصع  نادناخ  ّتبحم  هک  تسا  ناقفانم  تفـص  نیا  میوگ : یم 
نیا هک : ملاعلا -  هَّللاو  تسا -  نینچ  دوصقم  نیاربانب  تسا ، راکـشآ  رهاظ و  دـنتفگ » …  هک  : » مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  هدومرف  زا 

دندرگ لیان  شیوخ  يویند  ياه  فده  هب  تساخاپب ، تمـصع  نادناخ  مئاق  هاگره  ات  دنتخاس  راکـشآ  نابز  هب  ار  ام  ّتبحم  ناقفانم 
دارفا نیا  و  تسا ، مّنهج  ناشراک  تبقاع  تسا و  اه  نآ  قاـفن  لـیلد  نیا  دـشاب و  یم  ناـشلوق  فلاـخم  اـه  نآ  لـعف  هک  نآ  لاـح  و 

ار ناشندرگ  دهد  یم  روتـسد  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترـضح  هک  هدـمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  هک  دنتـسه  ییاه  نامه 
.تسا اناد  ادخ  دنشاب و  هداتسیا  شرانک  هک  یلاح  رد  دننزب ،

يدیما ان  ینعی  راظتنا  ّدض  مکح  نایب  رد  مجنپ -  ثحبم 

؛ دوش یم  روصت  هنوگ  دنچ  رب  يدیماان  هک  میوگ  یم  هراب  نیا  رد 
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قاّفتا نآ  ندوب  مارح  رد  یگمه  ههبـش  نودب  و  یّلک ، روط  هب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  روهظ  لصا  زا  يدیماان  سأی و  لّوا : هنوگ 
زا هک  دور  یم  لاـمتحا  هکلب  تسا ، هیماـما  بهذـم  تایرورـض  زا  مالـسلا  هـیلع  مئاـق  ترـضح  ماـیق  روـهظ و  هـک  اریز  دـنراد ، رظن 

قرط زا  رتاوت ، ّدـح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  زا  هراب  نیا  رد  ثیداـحا  هک  نوچ  دـشاب ، مالـسا  نید  تاـیرورض 
دوجو الاح  هک  نیا  تسا و  وا  صخـش  نییعت  رد  فالتخا  دـنراد و  فارتعا  رما  نیا  هب  زین  هّماع  ياملع  هکلب  هدیـسر ، هّماع  هّصاـخ و 

روط هب  نآ  راکنا  نیاربانب  .دش  دهاوخ  ّدلوتم  تفای و  دهاوخ  دوجو  ترضح  نآ  هک  دنتسه  لیاق  هک  ییاه  نآ  لباقم  رد  هن ، ای  دراد 
 - دیدحلا یبا  نبا  زا  هللا  همحر  یـسلجم  هک  نیا  میدش  روآدای  هچنآ  رب  دهاش  .دشاب و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  بیذکت  یّلک 

نایاپ فیلکت  ایند و  هک  دـنراد  قاّفتا  ناناملـسم  ياـه  هقرف  هک  هتبلا  هتفگ : هک  هدرک  تیاـکح  تسا -  هّماـع  ياـملع  ناـگرزب  زا  هک 
(1) .مالسلا هیلع  يدهم  [ ندمآ  ] زا سپ  رگم  تفای ، دهاوخن 

: دوش هتفگ  ًالثم  هک  نیا  هب  اه ، سدح  اهرادنپ و  بسحرب  ینّیعم ، تّدم  رد  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  روهظ  زا  يدیماان  مود : هنوگ 
رظتنم تّدـم  نآ  رد  هک  تسا  نآ  رادـنپ  نیا  همزال  درک و  دـهاوخن  روهظ  رگید  لاس  هاجنپ  ات  هیلع -  هَّللا  تاولـص  مئاـق -  ترـضح 

يدیماان هنوگ  نیا  هک  دوش  یم  رهاظ  میـشاب ، رظتنم  ماش  حبـص و  ره  رد  دنک  یم  رما  هک  یثیداحا  یـسررب  زا  هک  نآ  لاح  و  دـشابن ،
.تسا مارح  ًاعطق  بجاو  كرت  تسا و  بوجو  رما  رهاظ  هک  اریز  دشاب ، مارح  مه 
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« لابقا  » رد هک  نامثع  نب  داّمح  تیاور  تسا : هلمج  نآ  زا  تشذگ و  اه  نآ  زا  یتمسق  دراد ، تلالد  بلطم  نیا  رب  هک  یثیداحا  اّما  و 
يراک رد  زور  ره  دـنوادخ  هک  شاب ، هتـشاد  راظتنا  زور  بش و  ار  دوخ  بحاص  رما  و  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

(1) .تشذگ باتک  نیمه  مشش  شخب  رد  هک  تشاد ، دهاوخن  لوغشم  ار  وا  رگید  راک  زا  يراک  چیه  تسا ،

يادخ هب  تبسن  ناگدنب  تلاح  نیرت  کیدزن  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع ، نب  لضفم  زا  یثیدح  راحب  رد  زین  و 
شهاگیاج دوشن و  راکـشآ  اه  نآ  يارب  دنباین و  ار  یهلا  تّجح  هک  تسا  ینامز  اه  نآ  زا  ماگنه  نیرتدـنم  تیاضر  و  ّلجوّزع -  - 

رظتنم ماش  حبـص و  ره  ماگنه  نآ  رد  سپ  تسا ، هتـشگن  لطاب  دـنوادخ  تّجح  هک  دـنناد  یم  عضو  نآ  رد  هک  یلاح  رد  دـننادن ، ار 
(2) دیشاب …  جرف 

هیلعرقاب رفعجوبا  ترـضح  زا  شردپ ، زا  لیـضفلا ، نب  دـمحم  زا  شردـپ ، زا  یثیدـح  نمـض  یمق ، زا  راحب  رد  نینچمه  هلمج : زا  و 
هتبلا دومرف : دوش ؟ یم  راک  نیا  یک  سپ  مدرگ ! تیادف  متـشاد : هضرع  ترـضح  نآ  هب  دـیوگ : هک  اج  نآ  ات  هدرک ، تیاور  مالـسلا 

لوسر ادخ و  دییوگب : دش ، میتفگ  هک  نانچمه  سپ  میتفگ ، ناتیارب  ار  يزیچ  هاگره  یلو  هدـشن ، نییعت  نآ  هب  تبـسن  یتقو  ام  يارب 
، تفای دیهاوخ  شاداپ  ربارب  ود  دـنتفگ ، تسار  شلوسر  ادـخ و  دـییوگب : [ زین  ] دـش عقاو  نآ  فالخرب  هاگره  .دـنا و  هتفگ  تسار  وا 

رما نیا  راظتنا  رد  ماش  حبص و  ره  ماگنه  نآ  رد  دندرک ، راکنا  ار  رگیدکی  مدرم  دش و  دیدش  رقف  جایتحا و  هاگره  یلو 
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رطاخ هب  یـسک  هک  نیا  دومرف : تسیچ ؟ ار  رگیدـکی  مدرم  راکنا  اّما  میتسناد ، ار  رقف  جایتحا و  مدرگ ! تیادـف  مدرک : ضرع  .دیـشاب 
هچنآ زج  يرگید  نخس  دیامن و  یم  رادید  وا  اب  درک ، یم  دروخرب  وا  اب  رت  شیپ  هچنآ  زا  ریغ  هب  سپ  دیآ ، یم  شردارب  دزن  یتجاح 

(1) .دونش یم  يو  زا  تفگ  یم  وا  اب  ًالبق 

، دوش عقاو  نآ  رد  دوعوم  جرف  نآ  تسا  نکمم  هک  یتـقو  ره  هک  تسا  نآ  ماـش ، حبـص و  ره  رد  جرف  راـظتنا  زا  دوصقم  میوگ : یم 
ریبدت ِدـنوادخ  رما  ياضتقم  هب  دراد ، ناکما  اه  لاس  اه و  هام  مامت  رد  رما  نیا  عوقو  دـیدرت  نودـب  دیـشک و  ار  شراظتنا  تسیاب  یم 

.دنشاب نآ  رظتنم  تسا  بجاو  ماع  صاخ و  دارفا  همه  رب  سپ  اناد ، هدننک 

، دروآ میهاوخ  ار  اه  نآ  ناونع ، نامه  رد  هک  دـنک ، یم  یهن  روهظ  تقو  ندرک  نییعت  زا  هک  تسا  یـضیفتسم  ثیداـحا  هلمج : زا  و 
تـسا نامز  زا  رادقم  نامه  تشذگ  هب  يراذگ ، تقو  دوخ  اه  هام  اه و  لاس  زا  ینّیعم  تدم  رد  روهظ  ندرک  یفن  ياضتقم  هک  اریز 

زا هک  رابخا  زا  ییاه  هنوگ  تسا  بلطم  نیا  دـّیؤم  دـهاش و  دـشاب و  یم  مارح  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هدیـسر  راـبخا  ّصن  هب  نیا  و 
.تسا هدیدرگ  تیاور  مالسلا  مهیلع  موصعم  ِناماما 

تـسا نکمم  هک  تسا  هیئادب  روما  زا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  روهظ  تقو  هک  نیا  رب  دـنک  یم  تلالد  هک  تسا  یتایاور  هلمج : زا 
رد مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  نامیالوم  هک  نانچ  اناد ، دنوادخ  تمکح  ياضتقم  هب  دتفا ، ریخأت  هب  ای  دوش  رتدوز 
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نیا زا  شیپ  تشاد ، تلالد  نآ  رب  هک  یثیداحا  زین  هدومرف و  هراشا  ینعم  نیا  هب  تشذـگ -  رت  شیپ  هک  ناـمثع -  نب  داّـمح  تیاور 
.تشذگ

دوجو اب  راک  ود  نیا  هب  ندرک  رما  نوچ  هدـیدرگ ، رما  مئاد  هطبارم  هحلـسا و  ندرک  اـّیهم  اـه ، نآ  رد  هک  تسا  یثیداـحا  هلمج : زا  و 
.تسا هدیدرگ  رما  رابخا  رد  راظتنا  راثآ  زا  هچنآ  تسا  اه  نیا  دننام  تسا و  هدوهیب  نّیعم  تّدم  رد  روهظ  زا  يدیماان 

تسا هنوگچ  تفگ : نیطقی  نب  یلع  شرسپ  هب  نیطقی  هک : هدروآ  یثیدح  نمـض  دوخ ، دنـس  هب  یفاک » لوصا   » رد هچنآ  هلمج : زا  و 
ماـجنا هدـش  هتفگ  امـش  قح ] تموکح   ] هراـبرد هچنآ  دـیدرگ و  عقاو  دوب  هدـش  هتفگ  [ ساـبعلا ینب  تموـکح   ] اـم هراـبرد  هچنآ  هک 
دندوب هتفگ  هک  مه  روط  نامه  دش و  هتفگ  امش  هب  عبنم  کی  زا  ود  ره  هدش ، هتفگ  امش  ام و  هرابرد  هچنآ  هتبلا  تفگ : یلع  تفرگن ؟

لاس دصیـس  ای  تسیود  ات  رما  نیا  دنتفگ : یم  ام  هب  رگا  .میدش و  مرگلد  اهدیما  اب  سپ  هدیـسرن ، شماگنه  ام  رما  یلو  تفای ، ماجنا 
نیا يدوز  هب  دـنتفگ : یم  یلو  دنتـشگ ، یم  رب  مالـسا  زا  مدرم  مومع  تفرگ و  یم  تواسق  اه  لد  هتبلا  تفای ، دـهاوخن  قّقحت  رگید 

(1) .ددرگ کیدزن  شیاشگ  دریگ و  تفُلا  مه  اب  اه  لد  ات  تسا ، کیدزن  یلیخ  ددرگ و  یم  عقاو  رما 

للع  » باـتک رد  (2) و  .تسا هدروآ  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  لثم  یـسوط » تبیغ   » و ینامعن » تبیغ   » باـتک ود  زا  لـقن  هب  راـحب  رد  و 
نسحلاوبا ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نیطقی  نب  یلع  زا  عوفرم  روط  هب  دوخ ، دنس  هب  عیارشلا »
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تیاور هک  روط  نآ  هدـش ، تیاور  امـش  هرابرد  اه ) ییوگـشیپ   ) محالم زا  هچنآ  ارچ  مدرک : ضرع  مالـسلا  اـمهیلعرفعج  نب  یـسوم 
رداـص نامنانمـشد  هراـبرد  هچنآ  دومرف : دـیآ ؟ یم  تسرد  هدـیدرگ ، تیاور  ناتنانمـشد  دروـم  رد  هچنآ  ددرگ و  یمن  عـقاو  هدـمآ 
يارب سپ  دـیدرک ، لُّلعت  دـیدش و  مرگلد  اهوزرآ  اب  امـش  یلو  دـمآ ، شیپ  دوب ، هدـش  هتفگ  هک  روط  نامه  سپ  دوب ، ّقح  زا  تشگ 

.دش نایب  نینچ  نیا  امش 

.دـندش كاله  ریـضاحم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدـمآ  فهرملا  وبا  زا  يدنـسم  تیاور  ینامعن » تبیغ   » رد هلمج : زا  و 
(1) دنتفای …  تاجن  ناگدنرامش  کیدزن  ناگدننک و  هلجع  دومرف : تسیچ ؟ ریضاحم  متشاد : هضرع  دیوگ : يوار 

ِریِـضاحَملا ُباحْـصَأ  َکَلَه  : » دومرف هک  هدـمآ  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاـب  رفعجوبا  ترـضح  زا  دنـسم ، روط  هب  باـتک  ناـمه  رد  زین  و 
هب نوبِّرقم  هک  تسا  نآ  رهاـظ  نوچ   (2) دنتفای …  تاجن  ناگدنرامـش  کیدزن  دـندش و  كاله  ناگدز  باتـش  َنُوبِّرَقُملا ؛» یََجنَو 

.دنشک یم  ار  شراظتنا  هراومه  دنناد و  یم  کیدزن  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  روهظ  دنرظتنم و  هک  ینانمؤم  ینعی  دشاب ، ءار  رـسک 
یم دیعب  ار  نآ  [ نافلاخم  ] نانآ هدـش : تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  هدـمآ ، دـهع  ياعد  رد  هچنآ  تسا  بلطم  نیا  دـّیؤم  و 

(3) میناد …  یم  کیدزن  ار  روهظ  جرف و  ام  دنرادنپ و 

همه تاـقوا و  یماـمت  رد  نینمؤم  هک  تسا  نیا  ترـضح ، نآ  روهظ  تقو  نتـشاد  یفخم  ياـه  تمکح  زا  یکی  هک : نیا  هلمج  زا  و 
هب نآ  راظتنا  رد  اه  لاس 

ص:104

.103 ینامعن ، تبیغ  . 110 - 1

.104 ینامعن ، تبیغ  . 111 - 2
.102/112 راونالاراحب ، . 112 - 3

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 116 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_104_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_104_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_104_3
http://www.ghaemiyeh.com


.نک ّتقد  نآ  رد  تسا ، هدش  هراشا  ینعم  نیا  هب  نیطقی  نبا  ثیدح  رد  هک  نانچ  دنرب ، رس 

تقو نتسناد  هک  تسا  تعاس  نامه  هیلع -  هَّللا  تاولص  ترـضح -  نآ  روهظ  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  یتایاور  هلمج : زا  و 
.تشذگ هک  نانچ  دراد ، صاصتخا  هلالج -  ّلج  دنوادخ -  هب  نآ 

هدومرف دننام  دوش ، یم  ماجنا  یناهگان  روط  هب  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  روهظ  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  یتایاور  هلمج : زا  و 
یـسک هبوت ، هک  یماگنه  دیآ ، یم  شیپ  یناهگان  ام  رما  هک  یتسرد  هب  تسا : هدمآ  تیاور  جاجتحا  رد  هک  یعیقوت  رد  ترـضح  نآ 

کی ار  شرما  دنوادخ  تسا  ام  زا  يدهم  دومرف : هک  هدـمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  یتیاور  (1) و  دهدن …  دوس  ار 
ینازورف باهـش  نوچمه  وا  دومرف : هک  هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  يرگید  تیاور  .دومرف و  دهاوخ  حالـصا  هبش 

هب هـک  هدـمآ  نیدـلا » لاـمک   » باـتک رد  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  ترـضح  زا  یثیدـح  رد  هـک  رگید  يوـبن  تـیاور  .دـمآ و  دـهاوخ 
تعاس نوچمه  وا  ِلَثَم  دومرف : درک ؟ دهاوخ  جورخ  یک  امـش  نادنزرف  زا  مئاق  هَّللا ! لوسر  ای  دش : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

نیمز اه و  نامـسآ  رد  [ نآ نأش  ، ] دـنکن نشور  رهاظ و   -[ ّلـجوّزع يادـخ -   ] وا زج  یـسک  دوخ  تقو  رد  ار  نآ  هک  تسا  [ تماـیق ]
(2) .یناهگان زج  دیاین  ار  امش  تسا ، نیگنس 

ياوشیپ هاگره  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلعاضر  ماما  ترضح  زا  یفاک  لوصا  رد  و 
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هیلع ترـضح  نآ  هدومرف  ًارهاـظ  میوـگ : یم   (1) .دیـشاب جرف  رظتنم  دوخ  ياپ  ریز  زا  سپ  دـش ، هتـشادرب  امـش  زا  [ امـش شناد   ] اـمش
نیاربانب تسا ، یناهگان  روط  هب  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  رصع -  ماما  روهظ  زا  هیانک  .دیـشاب  جرف  رظتنم  دوخ  ياپ  ریز  زا  مالـسلا :

.دیشک ار  شراظتنا  دنک ، روهظ  يزوریپ  اب  دور  یم  لامتحا  هک  یلاح  ره  رد  شتبیغ  نامز  رد  تسا  بجاو 

ینبم هدمآ  يونعم  رتاوتم  هکلب  ضیفتسم  ثیداحا  رد  هچنآ  اب  دشاب ، یناهگان  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  روهظ  هک  نیا  دییوگب : رگا 
هتـشک ینامـسآ و  هحیـص  ینایفـس و  دننام  دش -  دهاوخ  مولعم  مدرم  همه  يارب  هک  تشاد  دـهاوخ  یمتح  ياه  تمالع  هک : نیا  رب 

؟ دراد تافانم  هّیکز -  سفن  ندش 

: میوگ یم 

ندش راکشآ  زا  دعب  ترضح  نآ  روهظ  هک  یتسناد  یتسار  هب  نوچ  سپ  تسا ، نآ  دوخ  راظتنا  تقیقح  رد  روهظ  مزاول  راظتنا  ًالّوا ؛
روهظ هناـشن  اـه  تمـالع  نآ  نوچ  دوب ، یهاوخ  اـه  هناـشن  نآ  ندـش  رادـیدپ  رظتنم  هک  تسین  نیا  زج  دوـب ، دـهاوخ  شیاـه  هناـشن 

ره اب  تسا  نامیالوم  روهظ  راظتنا  هدیدرگ ؛ رما  نآ  هب  رابخا  رد  هک  يراظتنا  هک  نیا  هصالخ  .دنشاب  یم  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح 
يدنمتردق رادمامز  رگا  میروآ : یم  یلاثم  رتشیب  حیـضوت  يارب  تسا و  نشور  تریـصب  لها  رب  نیا  دراد و  راثآ  اه و  تمالع  زا  هچ 

لیاسو ندرک  مهارف  اب  هتفه  زاغآ  نامه  زا  ایآ  دمآ ، دهاوخ  تلزنم  هب  هتفه  ياهزور  زا  یکی  رد  هک  دهدب  هدعو  وت  هب 
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لزنم رب  اهزور  نآ  زا  یکی  رد  هاگره  هک  يروط  هب  دوب !؟ یهاوخن  شندـمآ  رظتنم  بسانم ، هیثاثا  شرف و  لزنم و  تنیز  ییاریذـپ و 
وا ندمآ  هک  یناد  یم  ًاعطق  هک  نیا  اب  يریگن !؟ رارق  ناراکاطخ  رامش  رد  یـشاب و  هدروآ  مهارف  ار  مارتحا  تابجوم  تشگ ، دراو  وت 
وا رظتنم  تسین ، ادج  شندمآ  زا  هناشن ، نآ  ندش  راکشآ  نوچ  یلو  دراد ، يا  هدننک  راکـشآ  ياه  تمالع  هدنهد و  ربخ  ياه  هناشن 

.تشگ دهاوخ  لصاح  نآ  زا  شیپ  هک  یمزاول  همه  اب  دش  یهاوخ 

سپ دنوش ، یم  عقاو  لاس  کی  رد  راثآ  نآ  مامت  هک : تسا  نآ  هدمآ  تیاور  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هک  يددعتم  رابخا  رهاظ  ًایناث ؛
زا هکلب  دـبای ، عوقو  لاس  نآ  رد  رما  نیا  دراد  لامتحا  نوچ  دـشاب ، شیـالوم  روهظ  هداـمآ  لاـس  لوط  رد  رِظتنم  ِنمؤم  تسا  بجاو 

.دنوش یم  عقاو  مه  هب  کیدزن  اه  تمالع  نآ  هک  دوش  یم  رهاظ  تیاور  دنچ 

مئاق ترضح  روهظ  مئالع  نایب  رد  هک  هدمآ  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  دیـس  ترـضح  زا  راحب  رد  ینایفـس ؛ دروم  رد 
هاـنپ هک  دوب ، دـهاوخ  هریزج  نیمزرـس  رد  یملـس  فوـع  ماـن  هب  يدرم  جورخ  مالـسلا ، هیلع  وا  جورخ  زا  شیپ  دوـمرف : مالـسلا  هیلع 

نآ دیآ ، یم  شیپ  دنقرمس  زا  حلاص  نب  بیعـش  جورخ  سپـس  ددرگ ، یم  عقاو  قشمد  دجـسم  رد  شندش  هتـشک  تیرکت و  شهاگ 
يدهم دوش ، راکشآ  ینایفس  نوچ  تسا و  نایفـس  یبا  نب  هبتع  نادنزرف  زا  وا  دنک و  یم  جورخ  سبای  يداو  زا  نوعلم  ینایفـس  هاگ 

(1) .دومرف دهاوخ  جورخ  نآ  زا  دعب  سپس  ددرگ ، یم  یفخم  مالسلا  هیلع 
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دهاوخ نآ  هب  کیدزن  ای  ینایفـس ، جورخ  نراقم  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  روهظ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیدـح  نیا  زا  میوگ : یم 
دراو هچنآ  دوب و  دهاوخ  هام  تشه  ینایفـس  تموکح  تّدم  هک  هدش ، دراو  يددـعتم  تایاور  رد  هچنآ  اب  درادـن  تافانم  نیا  دـش و 

جورخ تیاور ، نیا  رد  مالسلا  هیلع  مئاق  مایق  زا  روظنم  هک  اریز  دوب ، دهاوخ  مالـسلا  هیلع  مئاق  مایق  زا  شیپ  ینایفـس  جورخ  هک  هدش 
رب دراد  تلالد  یتایاور  هک  دشاب ، یم  ّماع  ّصاخ و  يارب  شفیرش  روهظ  مارحلا و  هَّللا  تیب  رد  اراکشآ  ینلع و  روط  هب  ترضح  نآ 

دهاوخ فرطرب  تبیغ  یکیراـت  هک  تشاد  دـهاوخ  ّماـت  روهظ  نیا  زا  شیپ  يددـعتم  ياـه  روهظ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  نیا 
.تفر تراشا  بلطم  نیا  هب  زین  رت  شیپ  هک  نانچ  دش ، دهاوخ  راکشآ  مدرم  مومع  يارب  تشگ و 

[ جورخ  ] نیب دومرف : هک  هدمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیدلا » لامک   » باتک رد  هّیکز ؛ سفن  ندـش  هتـشک  دروم  رد  اّما  و 
(1) .دوب دهاوخن  بش  هدزناپ  زج  هّیکز ، سفن  ندش  هتشک  مالسلا و  مهیلعدمحم  لآ  مئاق 

لامتحا هک  نیا  ینعی  دشاب ، یم  هیلع -  همالسو  هَّللا  تاولـص  ترـضح -  نآ  روهظ  جرف و  نامز  یکیدزن  زا  ندوب  دیماان  موس : هنوگ 
نامگ سدح و  رب  ار  دوخ  ياهرواب  دیاقع و  هک  نانآ  تسا ، ام  نامز  لها  زا  یضعب  لاح  هک  نانچ  دیامن ، یفن  ار  نآ  ندوب  کیدزن 

مود هنوگ  رد  هک  ییاـه  لـیلد  ناـمه  هب  دـشاب ، یم  زین  يدـیماان  هنوـگ  نیا  ندوـب  مارح  لـیالد ، زا  رهاـظ  دـننک و  یم  اـنب  نیمخت  و 
تقو تهج  نیدب  هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  هدش  تیاور  رابخا  زا  هک  اریز  میدروآ ،
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نآ يارب  زین  يرگید  ياه  تمکح  هک  دـنچره  دنـشاب ، شرظتنم  اه  لاس  اـه و  ناـمز  یماـمت  رد  اـت  هدـنام ، یفخم  نینمؤم  رب  روهظ 
.دناد یم  ار  روما  قیاقح  دنوادخ  تسه و 

راوگرزب نآ  رادید  هب  قایتشا  راهظا  مشش :

تیاور ياهاعد  رد  نوچ  تسین ، يدیدرت  چیه  نآ  بابحتسا  یبوخ و  رد  تسا و  بانج  نآ  نایلاوم  ناتـسود و  ياه  هناشن  زا  نیا  و 
: دنا هدورس  بوخ  هچ  تسا و  هدمآ  ینعم  نیا  ترضح ، نآ  يارب  هدش 

ُقِرَتُْحم ِقاوْشَألا  َنِم  َْکَیلِإ  ِیْبلَق 

ُِقفَْدنُم ِقامآلا  َنِم  ِیْنیَع  ُْعمَدَو 

ِیُنقِْرُغی ُْعمَّدلاَو  ِیُنقِرُْحی  ُقْوَّشلا 

ُقِرَتُْحم َوْهَو  ًاقیِرَغ  َْتیَأَر  ْلَهَف 

* * *

رو هطوغ  مکشا  لیس  رد  مزوس و  لد  شتآ  ز 

؟ رو هلعش  شتآ  رد  هدید  نم  وچمه  یقیرغ  سک 

راب هب  اه  یتفگش  درآ  ترونا  يور  قوش 

راهب اه  ناتسمز  ددرگ  تتعلط  روهظ  زا 

ثیدـح رد  هک  نانچ  تشاد ، ار  شرادـید  هب  قایتشا  راهظا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامیالوم  هک  نآ  دراد  تلـالد  بلطم  نیارب  و 
زا سپ  هک  تشذگ  ع »  » فرح رد  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترضح  فصو  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  هدش  تیاور 

و هاه » : » دومرف درک ، رما  شتوعد  ندومن  تباجا  وا و  اب  ندرک  تعیب  هب  دومرف و  نایب  ار  وا  ياه  هناـشن  تافـص و  زا  یتمـسق  هک  نآ 
دومن هراشا  شا  هنیس  هب 
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نیا رب  زین  .تشذگ و  [ باتک لوا  دلج   ] مالـسلا هیلع  ترـضح  نآ  ملع  ثحب  رد  ربخ  نیا  مامت  .تشاد  راهظا  ار  شرادـید  هب  قوش  و 
بانج هب  تفگ : هک  هدروآ  تیاور  میهاربا  نب  دمحا  زا  دوخ  دنس  هب  ریبک ،» رازم   » باتک زا  لقن  هب  راحب  رد  هچنآ  دراد  تلالد  ینعم 

: متفگ ینیبب ؟ ار  وا  یتسه  لیام  قایتشا ، دوجو  اب  دومرف : نم  هب  مدرک ، نایب  نامیالوم  رادید  هب  ار  مقایتشا  نامثع  نب  دمحم  رفعجوبا 
! هَّللا دبعوبا  يا  دـنک ، يزور  وت  هب  تیفاع  یناسآ و  هب  ار  شیور  ندـید  دـیامرف و  تیانع  ار  وت  قوش  شاداپ  دـنوادخ  دومرف : .يرآ 
زا نیا  هک  يدرگ ، نیـشنمه  وا  اـب  هک  نکم  تساوخرد  يراد و  قاـیتشا  وا  هب  تبیغ  ماـیا  رد  هک  اریز  ینیبب ، ار  وا  هک  نکم  ساـمتلا 

(1) نک …  هّجوت  وا  يوس  هب  ترایز  اب  یلو  تسا ، رتهب  نآ  هب  ندوب  میلست  تسا و  یهلا  مئازع 

هک اریز  تسین ، نآ  رد  یگدیشوپ  چیه  هک  تسا ، ینـشور  حضاو و  رما  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هب  قایتشا  ندوب  کین  میوگ : یم 
باوث هب  هراشا  .دـیامرف  تیاـنع  ار  وت  قوش  شاداـپ  دـنوادخ  تراـبع : ددرگ و  یمن  ادـج  ناتـسود  زا  هک  تسا  ّتبحم  مزاول  زا  نیا 

اب دراد  تلالد  نآ  رب  هدـنیآ  ثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  شیاـمرف  هک  ناـنچ  دوش ، یم  ّبترتم  نآ  رب  هک  تسا  يا  هدـنزرا 
هب ترـضح  نآ  ندـید  روظنم  .ینیبـب  ار  وا  هک  نکم  ساـمتلا  هَّللا ! دـبعوبا  يا  دومرف : هک  نیا  .تسه و  نآ  رد  هک  یلیلجت  مارتـحا و 

تـساوخرد هک  نیا  اّما  .دـشاب و  مهارف  تیارب  رما  نیا  یـشاب  هتـساوخ  هک  تقو  ره  ینعی  تسا ، مالـسلا  مهیلع  هتـشذگ  ناماما  هنوگ 
روط هب  ترضح  نآ  ندید 
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.تسا و هداتفا  قافتا  رایـسب  تداعـس  نیا  هب  ناشندیـسر  تسا و  نینّیدـتم  فیاـظو  زا  هکلب  دـشاب ، هدـش  عنم  هک  تسین  يزیچ  قلطم 
نیا هک  يدرگ  نیـشنمه  وا  اب  هک  نکم  تساوخرد  يراد و  قایتشا  وا  هب  تبیغ  مایا  رد  هک  اریز  هتفگ : هک  نیا  میتفگ  هچنآ  رب  دهاش 

یهلا و مئازع  زا  تاقوا ، زا  یـضعب  رد  دـنچره  شترـضح  اب  ندـش  نیـشنمه  بانج و  نآ  ندـید  رگا  نوچ  تسا …  یهلا  مئازع  زا 
نیا داـتفا و  یمن  قاـفتا  رما  نیا  نینمؤـم  زا  سک  چـیه  يارب  دوـب ، مالـسلا  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  دروـم  رد  دـنوادخ  یمتح  هتـساوخ 
هیلع راوگرزب  نآ  رادـید  هب  راگتـسر  ناـنمؤم  دروم  رد  تاـیاکح  تاـیاور و  هک  اریز  دوش ، یم  هدـهاشم  هک  تسا  يزیچ  فـالخرب 
ماقم رد  هک  تسا  هیربخ  هلمج  يراد » …  قایتشا  وا  هب   » هلمج هک  دنامن  هدیشوپ  هرخالاب  .دشاب و  یم  نیقی  لها  رواب  ببس  مالـسلا ،

قایتشا تلیـضف  رب  دشاب و  یم  هیلع -  همالـسو  هَّللا  تاولـص  ترـضح -  نآ  رادید  قوش  هب  رما  نیا  تقیقح  رد  هک  هدش ، عقاو  ءاشنا 
هک هدـمآ  تیاور  ملـسم  نب  دـمحم  زا  دوخ ، دنـس  هب  صاصتخا »  » زا راحب  رد  هچنآ  دـنک ، یم  تلالد  ترـضح  نآ  هب  صالخا  لها 

ملـسم نب  دمحم  هک  دش  ضرع  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هب  مدوب ، رامیب  دـنمدرد و  هک  یلاح  رد  مدـش  راپـسهر  هنیدـم  يوس  هب  تفگ :
یندیشون فرظ  مالغ  داتسرف ، میارب  دوب ، هدش  هدیناشوپ  یلامتسد  اب  هک  يا  یندیشون  یمالغ ، طسوت  ترـضح  نآ  سپ  تسا ، رامیب 

سپ .یشونب  ار  نآ  ات  منامب  ياج  رب  هک  دومرف  رما  نم  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هک  ماشایب  ار  نآ  تفگ : نم  هب  داد و  متـسد  هب  ار 
نم هب  مالغ  مدیماشآ ، ار  نآ  نوچ  دوب و  درس  معط و  شوخ  يا  هباشون  تساخرب ، نآ  زا  کشم  يوب  هاگان  متفرگ ، ار  نآ 
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یمن نآ  زا  شیپ  هک  نآ  لاح  تفگ و  هچ  نم  هب  هک  مدش  هشیدنا  رد  .ایب  نم  دزن  يدیماشآ  هاگره  دیامرف : یم  وت  هب  میالوم  تفگ :
ِرد هب  سپ  .متفرگ  طاشن  مشاب ، هتفای  ییاهر  دـنب  زا  هک  ییوگ  تفرگ ، ياج  منورد  رد  یندیـشون  یتقو  هک  متـسیاب ، ياپرب  متـسناوت 
یم هیرگ  هک  یلاح  رد  هاگ  نآ  .وش  لخاد  تشگ ، ملاس  تندـب  هک : دز  گناب  نم  رب  متـساوخ ، دورو  هزاجا  متفر و  بانج  نآ  لزنم 

! دمحم يا  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  مدز ، هسوب  شرس  تسد و  رب  مدرک و  مالس  ترضح  نآ  رب  مدش و  لخاد  مدرک ،
: دومرف .نات  يور  ندید  امـش و  دزن  ندـنام  رب  ناوت  یمک  هار و  يرود  متبرغ و  رب  موش ! تیادـف  مدرک : ضرع  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ 

تبرغ زا  هچنآ  اّما  .هتخاس و  کیدزن  نانآ  هب  ار  ـالب  هداد و  رارق  نینچ  نیا  ار  نامناتـسود  اـم و  ياـیلوا  دـنوادخ  هک  ناوت  ِیمک  اـّما 
اّما .تسا و  تارف  رهن  رانک  ام  زا  رود  ینیمزرـس  رد  هک  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  هب  يا  هتـسج  یّـسأت  سپ  يدـش ، روآدای 

دنوادخ تمحر  هب  ایند  هناخ  نیا  زا  ات  تسا ، راسنوگن  مدرم  نیا  نایم  رد  بیرغ و  ایند  نیا  رد  نمؤم  هتبلا  يدرک ، دای  هک  هار  يرود 
ماجنا ار  راک  نیا  ناوت  یمن  هک  نیا  ار و  ام  اب  تاقالم  ام و  هب  ندوب  کیدزن  نتـشاد  تسود  زا  يدش  رّکذتم  هچنآ  اّما  .دور و  نوریب 

(1) .تسا وا  رب  وت  شاداپ  تسیچ و  تلد  رد  هک  دناد  یم  دنوادخ  سپ  یهد ،

هیلع نیسح  ماما  كرابم  تبرت  تلیـضف  هب  طوبرم  هک  یتافاضا  اب  هدرک  تیاور  هرایزلا » لماک   » زا ار  ثیدح  نیا  رازم  رد  میوگ : یم 
(2) .تسا مالسلا 
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  لیاضف  بقانم و  رکذ  متفه :

دروم رد  هک  تسا  یتایاور  رابخا و  ماـمت  راـک ، نیا  بابحتـسا  رب  لـیلد  .مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  بقاـنم  لـیاضف و  ندومن  داـی  و 
دبع یبا  ترـضح  زا  یفاک  لوصا  رد  هلمج : زا  تسا ، هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  لـیاضف  يروآداـی  بیغرت  قیوشت و 

ود کی و  رب  دننک  یم  هاگن  هک  تسا  نیا  نامسآ  ناگتـشرف  زا  یعمج  هفیظو  انامه  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا 
یم رگید  ناگتشرف  هب  يا  هتشرف  سپ  دنا ، هتسشن  وگتفگ  هب  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  تلیـضف  هرابرد  نانآ  هک  یلاح  رد  يرفن ، هس  و 
نآ دننک ! یم  نایب  ار  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  لئاضف  ناشنانمـشد  يرایـسب  ناشدادعت و  یمک  همه  اب  ار  نانیا  دینیب  یمن  ایآ  دیوگ :
هک تسا  دـنوادخ  لضف  نیا  ِمیِظَعلا ؛» ِلْضَفلاوُذ  ُهَّللاَو  ُءآشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  : » دـنیوگ یم  ناگتـشرف  زا  يرگید  هورگ  هاگ 

(2) (1) .تسا میظع  لضف  ياراد  دنوادخ  دهد و  یم  دهاوخب  سک  ره  هب 

نم هب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  تفگ : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلعرقاـب  رفعج  یبا  ترـضح  زا  رـسیم ، زا  دوخ ، دنـس  هب  باـتک  ناـمه  رد  و 
يارب دیتسه ، دقتعم  هچنآ  دییوگ و  یم  ثیدح  مه  يارب  ]و  دینیـشن یم  نانمـشد  مشچ  زا  رود  و   ] دینک یم  تولخ  مه  اب  ایآ  دومرف :
هچنآ مییوگ و  یم  ثیدح  مه  يارب  مینیـشن و  یم  تولخ  رد  مه  اب  ام  دنگوس ! ادخ  هب  .يرآ  متـشاد : هضرع  دییامن ؟ یم  وگزاب  مه 

یضعب رد  متشاد  تسود  نم  هک  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما  .مییوگ  یم  زاب  مه  يارب  میدقتعم ،
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دنوادخ و نید  رب  امش  هتبلا  مراد و  یم  تسود  ار  امـش  ياه  ناج  امـش و  يوب  نم  هک  دنگوس ! ادخ  هب  مدوب ، یم  امـش  اب  اهاجنآ  زا 
(1) .دینک يرای  [ ار ام   ] نید رما  رد  تیدج  هانگ و  زا  زیهرپ  اب  سپ  دیتسه ، وا  ناگتشرف  نید 

رتراوشد شنایرکـشل  سیلبا و  رب  زیچ  چیه  دومرف : هک  هدمآ  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  ترـضح  زا  باتک  نامه  رد  و 
نآ دنـشاب ، ادخ  دای  هب  هک  دنیامن  یم  رادید  رگیدکی  اب  نمؤم  ود  انامه  دننک و  رادید  رگیدـکی  اب  ینامیا  ناردارب  هک  نیا  زا  تسین 
هب شدـیلپ  حور  هک  ییاج  ات  دـنام ، یمن  یقاب  سیلبا  تروص  رب  یملاس  تشوگ  لاـح  نیا  رد  دـننک ، يروآداـی  ار  اـم  لـیاضف  هاـگ 

، دننک یم  تنعل  ار  وا  دنوش و  یم  هجوتم  تشهب  ناروجنگ  نامسآ و  ناگتشرف  سپ  دشک ، یم  درد  هک  نآ  طرف  زا  دتفا  یم  سامتلا 
(2) .دتفا یم  دودرم  ترسح و  اب  نوبز و  هک  دتسرف ، تنعل  وا  رب  هک  نیا  رگم  دنامن ، یقاب  یبّرقم  هتشرف  چیه  هک  نیا  ات 

دراو وکین  دای  هلیـسو  هب  هدومن  یناسحا  وت  هب  هک  یـسک  ندرک  یفـالت  دروم  رد  هک  یتاـیاور  دـنک ، یم  تلـالد  بلطم  نیا  رب  زین  و 
و لوقعلا » فحت   » و قالخالا » مراکم   » رد هک  قوقحلا  هلاسر  رد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  دّیـس  ترـضح  نامیالوم  هدومرف  دننام  هدش ،

تسا نآ  هدومن ، یناسحا  یکین و  وت  هب  تبسن  هک  یـسک  قح  اّما  و  دومرف : مالـسلا  هیلعداّجـس  ترـضح  هک  هدمآ  رگید  ياه  باتک 
ینک یفرعم  مدرم  نایم  رد  اروا  کین  نخس  اب  يوش و  روآدای  ار  شبوخ  راک  يرازگب و  ساپس  ار  وا  هک 
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ياج هب  اراکشآ  یناهنپ و  ار  وا  زا  رکـشت  يدرک ، ار  راک  نیا  رگا  سپ  ییامنب ، وا  قح  رد  دوخ  يادخ  دوخ و  نیب  هناصلاخ  ياعد  و 
(1) .هِد ماجنا  ار  راک  نیا  ینک ، یفالت  یکین  اب  ار  شکین  راک  ًالمع  یتسناوت  يزور  رگا  یشاب و  هدروآ 

هعجارم اجنآ  هب  میتشاد ، نایب  كرابم  باتک  نیا  مراهچ  موس و  ياـه  شخب  رد  ار  ترـضح  نآ  محارم  قوقح و  زا  یتمـسق  اـم  هتبلا 
نآ ندومن  بوبحم  موزل  دـهاوش  رد  هچنآ  دراد  تلـالد  دوـصقم  نیا  رب  زین  .دـبای و  حالـص  تلاـح  ددرگ و  خارف  تا  هنیـس  اـت  نک 
زین .دـمآ و  دـهاوخ  یلاعت  هَّللاءاش  نا  باـنج  نآ  يوس  هب  مدرم  ندرک  توعد  تلیـضف  رد  هچنآ  میدروآ و  مدرم  ناـیم  رد  راوگرزب 

ار شیوخ  ملع  هک  تسا  بجاو  ملاع  رب  اه  تعدـب  زورب  ماـگنه  هک  نیا  رب  ینبم  دـمآ ، دـهاوخ  تاـیاور  زا  هچنآ  تسا  نیا  رب  هاوگ 
نآ دای  هک  اریز  هدیدرگ ، دراو  یلاعت  يادـخ  رکذ  رب  قیوشت  بیغرت و  رد  هچنآ  مامت  تسا  نیا  رب  دـهاش  نینچ  مه  دزاس و  راکـشآ 

.هَّللا ءاش  نا  دمآ ، دهاوخ  مهن  هفیظو  رد  هدمآ و  تیاور  رد  هک  نانچ  تسا ، دنوادخ  دای  قیداصم  زا  مالسلا  مهیلع  ترضح 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  قارف  زا  نمؤم  ندوب  نیگهودنا  متشه :

ترضح نآ  هب  قایتشا  یتسود و  ياه  هناشن  زا  نیا  دشاب و  مومهم  نیگهودنا و  ترضح  نآ  زا  ندنام  رود  قارف و  زا  نمؤم  هک  نیا 
بوسنم ناوید  رد  .تسا و 
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: هدمآ نینچ  نیتسار  یتسود  ياه  هناشن  لیالد و  نایب  رد  مالسلاو -  هالصلا  هیلع  نینمؤملاریما -  ترضح  نامرالاس  رورس و  هب 

ِِهقْوَش ْنِم  يُری  ْنَأ  ِِلئالَّدلا  َنِمَو 

ُِلئآلَغ ِداؤُفلا  ِیفَو  ِمیِقَّسلا  َْلثِم 

ِهِْسنُأ ْنِم  يُری  ْنَأ  ِِلئالَّدلا  َنِمَو 

ُلِغاش َوُه  ام  ِّلُک  ْنِم  ًاشِحْوَتْسُم 

يرَولا َْنَیب  ُهُکْحِض  ِِلئالَّدلا  َنِمَو 

ِلِکاّثلا ِْبلَقَک  ٌنوُزْحَم  ُْبلَقلاَو 

.دشوج یم  درد  تّدش  زا  شلد  هک  دوش  هدید  يرامیب  نوچمه  شقوش  تّدش  زا  هک  تسا  نیا  اه ، هناشن  زا  و 

و  ] دنک تشحو  دراد  یم  لوغـشم  يو  زا  ار  وا  هچ  ره  زا  هک  دوش  هدید  بوبحم  اب  نتفرگ  سنُا  طرف  زا  هک  تسا  نیا  اه ، هناشن  زا  و 
[. دشاب نازیرگ 

.هداد تسد  زا  ناوج  نز  نوچمه  تسا  هودنا  زا  لامالام  شلد  هک  یلاح  رد  تسا ، مدرم  نایم  رد  شندیدنخ  اه ، هناشن  زا  و 

ناماما زا  هک  تسا  يرایـسب  رابخا  دـشاب ، یم  يرترب  نسُح و  جوا  رد  تسا و  نامیا  لـها  ياـه  هناـشن  زا  رما  نیا  هک  نیا  رب  لـیلد  و 
: هلمج زا  هدیدرگ ، تیاور  مالسلا  مهیلع  موصعم 

نوزحم و مالـسلا  مهیلع  ناماما  نزح  هودـنا و  رد  هک  تسا  نآ  هعیـش  درف  کی  ياه  هناشن  هلمج  زا  تسا ؛ یکاـح  هک  یتاـیاور   - 1
نآ رب  اه  تنحم  اه و  نزح  زا  هچنآ  مالـسلا و  هیلع  تّجح  ترـضح  نامیالوم  تبیغ  هک  تسین  نیا  رد  يدیدرت  دشاب و  نیگهودـنا 
زا هک  نانچ  تسا ، مالـسلا  مهیلع  ناماما  هودـنا  نزح و  لـلع  نیرت  مهم  نیرت و  گرزب  زا  ددرگ ، یم  دراو  شنایعیـش  رب  ترـضح و 

.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دش ، دهاوخ  مولعم  ناتیارب  بانج  نآ  قارف  رب  نتسیرگ  تلیضف  رد  هدنیآ  ثیدح 
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نانز رایـسب  هچ  دومرف : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلعاضرلا  نسحلاوبا  ترـضح  نامیالوم  زا  دوخ ، دنـس  هب  نیدـلا » لامک   » باـتک رد   - 2
دوقفم و اراوگ ) بآ  نیعم =(  ءاـم  هک  هاـگ  نآ  دوب  دـهاوخ  هتخوس  رگج  كانفَـسَا  نمؤم  نادرم  رایـسب  هچ  و  هنمؤم ، هتخوـس  رگج 

(1) .ددرگ بیاغ 

مغ و هک  اـم ، رطاـخ  هب  مومهم  ِصخـش  دوـمرف : هک  هدـمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هَّللا  دـبعوبا  ترـضح  زا  یفاـک  رد   - 3
ناهنپ تسا و  تدابع  ام  رما  رطاخ  هب  وا  ّمَه  تسا و  ییوگ  حـیبست  شندیـشک  سَفَن  هتفر ، ام  رب  هک  تسا  یملظ  تهج  زا  شهودـنا 

ار نیا  تفگ : نم  هب  ثیدح  نیا  نایوار  زا  یکی  دیعس  نب  دمحم  هدومرف : ینیلک   (2) .تسا دنوادخ  هار  رد  داهج  ار ، ام  ّرِس  شنتشاد 
.ما هتشونن  نیا  زا  رتهب  يزیچ  هک  سیونب  الط  بآ  اب 

رب نمؤم  صخش  قوقح  زا  یکی  دیآ ؛ یمرب  نآ  زا  هک  روفعی ، یبا  نبا  ثیدح  رد  تشذگ ، باتک  مراهچ  شخب  زاغآ  رد  هچنآ   - 4
نامزلا بحاص  ترـضح  نامیالوم  يارب  قح  نیا  دیدرت  نودـب  هک  ددرگ ، نیگهودـنا  وا  هودـنا  رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  رگید ، نمؤم 

اراد ار  یّقح  نینچ  نینمؤم  زا  يداـع  دارفا  هاـگره  ینعی   ] یعطق تیولوا  قیرط  هب  تسا ، تباـث  ناـمیااب  دارفا  یماـمت  رب  مالـسلا  هیلع 
نیا رد  يرتشیب  يراوازس  عطق ، روط  هب  تسا ، نامیا  نکر  نانآ و  ياوشیپ  هک  مالسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  نامیالوم  ماما و  دنـشاب ،

[. دشاب یم  تباث  شیارب  قح 
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هب شلد  هک  نآ  انامه  دومرف : هک  هدمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دـبعوبا  ماما  زا  نیدرک ، عمـسم  زا  راحب  موس  دـّلجم  رد   - 5
، رورس یلاحشوخ و  نآ  هک  يروط  هب  دش ، دهاوخ  لاحشوخ  دنک ، رادید  شگرم  ماگنه  ار  ام  هک  يزور  هتبلا  دیآ ، درد  هب  ام  رطاخ 
ام رادتـسود  ندید  زا  رثوک  هک  یتسرد  هب  .ددرگ و  دراو  ام  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  هک  نیا  ات  دنام ، دهاوخ  یقاب  شلد  رد  هتـسویپ 
نآ زا  سک  نآ  ره  عمسم ! يا  .ددرگ  رود  نآ  رانک  زا  دوشن  لیام  هک  دناشچ ، یم  وا  هب  اهاذغ  عاونا  زا  هک  نآ  ات  دوش ، یم  دنـسرخ 
هب نآ  و  تساوخ ] دهاوخن  یبآ  تقو  چیه  ای   ] داتفا دهاوخن  جنر  تّقشم و  هب  دش و  دهاوخن  هنـشت  هاگ  چیه  رگید  دشونب ، يا  هعرج 

رتوبـشوخ ربنع  زا  رت و  لالز  کشا  زا  رت و  فیطل  هرک  زا  رت و  نیریـش  لسع  زا  لـیبجنز ، هزم  کـشم و  يوب  تسا و  روفاـک  یکنخ 
توقای ّرُد و  زا  يا  هنیمز  يور  رب  درذـگ ، یم  تشهب  ياـهرهن  رب  دـیآ و  یم  نوریب  تشهب ) يـالاب  دـنلب و  همـشچ   ) مینـست زا  تسا ،

ياه ماج  دسر ، یم  ماشم  هب  لاس  رازه  تفاسم  زا  نآ  يوب  نامـسآ ، ناگراتـس  رامـش  زا  شیب  تسه  ییاه  ماج  نآ  رد  تسا ، ناور 
زا هک  یـصخش  هک  نآ  ات  دزو ، یم  شا  هدننک  شون  تروص  رب  نآ ، ِشوخ  يوب  دـشاب ، یم  فلتخم  ياهرهوگ  هرقن و  الط و  زا  نآ 

هتبلا موشن ، رود  نآ  زا  مهاوخن و  يرگید  زیچ  چیه  نیا ، ياج  هب  هک  مدش  یم  هتـشذگ  او  اج  نیا  شاک  يا  دـیوگ : یم  هدیـشون  نآ 
هاگن تمعن  هب  هک  نیا  رگم  دوشن ، نایرگ  ام  رطاخ  هب  یمشچ  چیه  .يدرگ و  یم  باریس  نآ  زا  هک  یتسه  یناسک  زا  نیدرک ! يا  وت 

نآ زا  سک  ره  هک  تسا  نینچ  هتبلا  دنناشونب و  نآ  زا  ام ، ناتسود  هب  ددرگ و  لیان  رثوک  هب  ندرک 
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تسا رت  مک  ام  هب  تبسن  شتّبحم  هک  يرگید  صخـش  زا  شیب  ددرگ ، یم  لصاح  شیارب  ّصاخ  ییاهتـشا  هزم و  تّذل و  دماشآ  یم 
(1) … 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  بقانم  لیاضف و  سلاجم  رد  روضح  مهن :

نیا رب  لیلد  دوش و  یم  دای  اه  نآ  رد  ترضح ، نآ  هب  طوبرم  روما  ریاس  بقانم و  لیاضف و  هک  یسلاجم  رد  نتـسشن  نتفای و  روضح 
یـشیپ مییوج و  تقبـس  اه  نآ  هب  میا  هدـش  رومأم  هک  تاریخ  قیداصم  زا  تسا و  ّتبحم  ياه  هناـشن  مزاول و  زا  هک  نیا  رب  هفاـضا  - 

ماما ترـضح  نامیالوم  هدومرف  دیریگ -  تقبـس  ریخ  ياهراک  يوس  هب  (2) ؛ ِتاْریَخلا » اوُِقبَتْـساَف  : » هدومرف یلاعت  يادـخ  هک  میریگ 
یـسلجم رد  سک  ره  دندومرف : هک  هدمآ ، راوگرزب  نآ  زا  راحب  مهد  دـّلجم  (3) و  قودص خیش  یلاما  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلعاضر 

(4) .درم دهاوخن  وا  لد  دنریم  یم  اه  لد  هک  يزور  ددرگ ، یم  هدنز  نآ  رد  ام  ِرما  هک  دنیشنب 

هک نآ ، ریغ  راحب و  رد  هدش  تیاور  ثیدح  رد  لیُضف ، هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  هدومرف  دراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  زین  و 
ار سلاجم  نآ  نم  انامه  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  موش ! تیادف  .يرآ  تشاد : هضرع  لیضف  دییوگ ؟ یم  ثیدح  دینیشن و  یم 

(5) .دیامن ایحا  ار  ام  رما  هک  یسک  دنک  تمحر  دنوادخ  لیضف ! يا  .دینک  ایِحا  ار  ام  رما  سپ  مراد ، یم  تسود 
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، هدیـسر رکذ  سلاـجم  رد  تکرـش  روضح و  رب  بیغرت  قیوشت و  دروم  رد  هک  تسا  یتاـیاور  یماـمت  میتـفگ ، هچنآ  رب  دـهاش  زین  و 
تـشهب ياـه  غاـب  ادـخ ! لوسر  يا  دنتـشاد : هضرع  .دـیدرگب  تشهب  ياـه  غاـب  رد  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هدومرف  دـننام 

یم رکذ  لها  سلجم  رد  هک  ار  یـسک  دنوادخ  انامه  هک : رگید  ثیدـح  رد  ترـضح  نآ  شیامرف  .رکذ و  سلاجم  دومرف : تسیچ ؟
وا تسا و  نانآ  نایم  رد  ینالف  اراگدرورپ ]! : ] دنیوگ ناگتـشرف  سپ  .دراد  یم  نمیا  دـسرت ، یم  هچنآ  زا  ار  وا  دزرمآ و  یم  دنیـشن ،
هک دنتـسه  نینچ  قح  ناگدـننک  دای  هک  اریز  مدـیزرمآ ، ناـنآ  اـب  ینیـشن  مه  رطاـخ  هب  ار  وا  دـیامرف : یم  دـنوادخ  درکن ، داـی  ار  وت 

.ددرگن تخبدب  اه  نآ  تهج  زا  ناشیا  نیشنمه 

رب ثیدـح  ود  نیا  ندوب  دـهاش  هجو   (1) .هدرک تیاور  یعادلا » هّدع   » باتک رد  هللا  همحر  دـهف  نب  دـمحا  خیـش  ار  ثیدـح  ود  نیا 
هک یتیاور  تهج  زا  دشاب ، یم  ّلجوّزع -  يادـخ -  دای  مالـسلا  مهیلع  شناردـپ  دای  ترـضح و  نآ  دای  هک : نیا  ثحب  دروم  بلطم 

یـسلجم رد  یعمج  ره  دومرف : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  یفاـک  رد  هللا  همحر  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  خـیش 
.دوب دهاوخ  تمایق  زور  رد  اه  نآ  ترـسح  هیام  سلجم  نآ  دنیامنن ، دای  ام  زا  دننکن و  دای  ار  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  دـنبای و  روضح 

دای قیداصم ]  ] زا نانمشد  دای  تسا و  دنوادخ  دای  [ قیداصم  ] زا ام  دای  انامه  هدومرف : مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترضح  دومرف : سپس 
(2) .دشاب یم  ناطیش 
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هیلع قداـص  ماـما  هب  تفگ  هک  هدـیدرگ ، تیاور  ریثـک  نب  داـّبع  زا  نآ  ریغ  لـئاسو و  رد  هچنآ  دـنک  یم  تلـالد  بلطم  نیا  رب  زین  و 
نآ رد  سک  ره  هک  تسا  یـسلجم  نیا  تفگ : یم  نینچ  نتفگ  هّصق  لاـح  رد  هک  مدـید  ار  ییارـس  ناتـساد  متـشاد : هـضرع  مالـسلا 

یناگتشرف ار  دنوادخ   (1)، هدرک اطخ  ناشیاه  هاگ  نمیشن  .هجو  چیه  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دوش  یمن  تخبدب  دنیـشنب ،
دنرذگب یعمج  رب  هاگره  سپ  دنـسیون -  یم  دـنز  یم  رـس  ناسنازا  هچنآ  هک  نیبتاکلا -  مارک  زا  ریغ  هب  دـننز ، یم  تشگ  هک  تسا 

: دنیوگ رگیدکی  هب  دننک ، یم  دای  ار  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  دمحم و  هک 

ص:121

زردنا و دـنپ و  سلجم  نیب  تسا و  هدیدنـسپ  دنونـشب ، ار  سک  ره  نخـس  دننیـشنب و  ییاج  ره  هک  دـنا  هتـشادنپ  دارفا  نیا  . 135 - 1
نانچ دنا ، هدرک  هابتـشا  ار  نایوگ  هدوهیب  نازادرپ و  لایخ  نایارـس و  ناتـساد  سلاجم  رد  نتـسشن  اب  نید  ناگرزب  یناگدنز  تخانش 

مگ اعد  خاروس  کـیل  يا  هدروآ  درِو  بوخ  یخیـش ! تفگ  تفج  راد  ّتنج  يوب  اـب  ارم  هک  تفگب  اجنتـسا  تقو  رد  یکی  نآ  هک :
لخن تعارز و  هرابرد  نارـضاح  سپ  تفای ، روضح  ءالعلا  نب  ورمعوبا  سلجم  رد  يریمح  دیـس  يزور  هک : دـنا  هدروآ  يا و  هدرک 

ِلْـضَِفل ِهِیف  َرْکِذ  ٍسِلْجَِمب ال  َلیِطُأ  ْنَأ  ُهَرْکََأل  یِّنِإ  تفگ : يور ؟ یم  ارچ  دـنتفگ : وا  هب  تساخرب ، ياـج  زا  وا  دـندش ، وگتفگ  مرگرس 
نم ِدَّدَـسُم  ِْریَِغل  ُهَقِراـُفی  یّتَـح  ٍسِلْجَم  ِیف  ُمُهاـْسنَی  يِذَّلا  َّنِإ  ِيِدَر  ُفْطَن  ْسِلْجَم  َکـِلذ  ِهِیَنبَو  ِهِّیِـصَوَو  َدَـمْحَِأل  ِهِیف  َرْکِذ  ـال  ِدَّمَُحم  ِلآ 

لسرم دمحا  زا  يرکذ  چیه  .دیآ  یمن  نایم  هب  يدای  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  لیاضف  زا  نآ  رد  هک  منیشنب  یـسلجم  رد  مرادن  شوخ 
زا هکنیا  ات  دنک  شومارف  ار  نانآ  یسلجم  رد  هک  یسک  انامه  .تسا  یتسپ  كان  بیع  سلجم  نآ  تسین ، شنادنزرف  وا و  نیشناج  و 

( مجرتم [. ) 178  - 177 يریمحلا ، دیسلا  ناوید   ] .تسین دنوادخ ]  ] دییأت دروم  دورب ، نوریب  سلجم  نآ 
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ناگدرم مسارم  رد  دننک و  تدایع  ار  ناشنارامیب  دندرگ ، ادج  نانآ  زا  نوچ  .دنوش و  یم  دنم  هرهب  دننیـشن و  یم  سپ  .دینک  فّقوت 
(1) .دوش یمن  تخبدب  دنیشنب ، نآ  رد  سک  ره  هک  تسا  سلجم  نآ  سپ  دننک ، دّقفت  نانآ  نیبیاغ  زا  دنیامن و  تکرش  ناش 

يارب ندرک  تسرد  رکـشل  یهایـس  حالطـصا  هب  ناراـی و  ناتـسود و  دارفا ، ندرک  داـیز  سلاـجم ، نآ  رد  نتـسشن  هک  نیا  رب  هفاـضا 
ندـش رکـشل  یهایـس  هک  نانچمه  تسا ، بولطم  بوبحم و  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  دـنوادخ و  دزن  هک  تسا  ناـکین  تیعمج 

رد هچنآ  دنک  یم  تلالد  بلطم  نیا  رب  دشاب ، یم  دنیاشوخان  ضوغبم و  مالسلا  مهیلع  ناماما  دنوادخ و  دزن  رارـشا  نیدناعم و  يارب 
هعقاو رد  تفگ : انیبان  درک ، لاؤس  ار  شا  يروک  ّتلع  انیبان  کی  زا  حایر ، نب  نمحرلا  دبع  یضاق  هک : هدمآ  بقانم  زا  لقن  هب  راحب ،

هللا یلـصادخ  لوسر  تفگ : نم  هب  مدـید ، ار  یکانلوه  صخـش  باوخ  رد  يدـنچ  زا  سپ  .مدرکن  گنج  یلو  متفای ، روضح  ـالبرک 
ترضح نآ  درب ، هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تمدخ  هب  دیـشک و  ارم  .مرادن  ار  شندید  ناوت  متفگ : .دناوخ  یم  ار  وت  هلآو  هیلع 
هتـشرف دنا و  هدنکفا  دوش ، یم  هدرتسگ  نیموکحم  ریز  هک  یمرچ  شهاگـشیپ  رد  دوب و  يا  هبرح  شتـسد  رد  متفای و  نیگهودـنا  ار 

رگید راب  سپـس  دـنازوس ، یم  ار  نانآ  دـتفا و  یم  اه  نآ  رب  شتآ  دـنز و  یم  ندرگ  ار  يدارفا  هداتـسیا  اپب  شتآ  زا  يریـشمش  اب  يا 
هک دنوادخ ! هب  مسق  ادخ ! لوسر  يا  داب ، وت  رب  مالـس  متـشاد : هضرع  .دناسر  یم  لتق  هب  روط  نامه  ار  اه  نآ  زاب  دـنوش و  یم  هدـنز 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  .مدنکفا  يریت  هن  مدرب و  راک  هب  يا  هزین  هن  مدز و  يریشمش  هن  نم 
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، دیشک ممشچ  رب  نوخ  نآ  زا  تفرگرب ، ینوخ  تشط  زا  درپس و  يرومأم  هب  ارم  هاگ  نآ  يدرکن !؟ دایز  ار  رکشل  یهایس  ایآ  دومرف :
(1) .مدوب هدش  روک  متساخرب ، باوخ  زا  نوچ  تخوس و  منامشچ 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  لیاضف  بقانم و  رکذ  سلاجم  لیکشت  مهد :

جیورت اه  نآ  رد  ترضح  نآ  لیاضف  بقانم و  دوش و  دای  اه  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  هک  یـسلاجم  ندومن  اپرب 
فیاظو زا  ، ] ندرک شالت  سلاجم  نآ  لیکـشت  هار  رد  لام  ناج و  اب  دوش و  اعد  بانج  نآ  يارب  سلاجم ، نآ  رد  ددرگ و  رـشتنم  و 

رب ندومن  يرای  هَّللا و  هملک  نداد  يرترب  دـنوادخ و  نید  جـیورت  راک  نیا  هک  اریز  [ تسا باـنج  نآ  هب  نادـنمتدارا  ناـگتخاب و  لد 
.تسا هَّللا  ّیلو  ترصن  یهلا و  رئاعش  میظعت  اوقت و  یکین و 

هک یثیدح  رد  هک : نیا  دیامن -  یم  قدص  نآ  رب  اه  نآ  ریغ  هدش و  دای  نیوانع  هک  نیا  رب  هفاضا  دنک -  یم  تلالد  بلطم  نیا  رب  و 
لد ندش  هدنز  ناترادید  رد  هک  دینک  رادید  ار  رگیدـکی  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نآ ، ریغ  لئاسو و  رد 

، دـیریگب ار  اه  نآ  رگا  هک  دـنزاس ، یم  نابرهم  رگیدـکی  هب  تبـسن  ار  امـش  اـم  ثیداـحا  تسه و  اـم  ثیداـحا  يروآداـی  ناـتیاه و 
هک دینک  لمع  اه  نآ  هب  سپ  .دیدرگ  یم  كاله  هدش و  هارمگ  دییوگ ، كرت  ار  اه  نآ  هاگره  دـیا و  هتفای  تاجن  هدـش و  راگتـسر 

(2) .منک یم  تنامض  ار  امش  تاجن  نم 

ار رگیدکی  هب  تبسن  نینمؤم  رادید  هک : تسا  نآ  ثیدح  نیا  تلالد  هجو 

ص:123

.45/303 راونالاراحب ، . 137 - 1
باب 23 ح 3.  11/567 هعیشلا ، لئاسو  . 138 - 2
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يرادید سلاجم  يزاس  اپ  رب  نیاربانب  تسا ، هتـسناد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ثیداحا  يروآدای  نانآ و  رما  ندرک  هدنز  هلیـسو  ببس و 
يدونـشخ دروم  وکین و  دـیدرت  نودـب  ددرگ ، نایب  تسا ، وا  هب  طوبرم  هچنآ  وا و  بقانم  دوش و  دای  مالـسلا  هیلع  ماما  اـه  نآ  رد  هک 

: هک نیا  هئام » عبرا   » ثیدـح رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شیامرف  دـنک  یم  تلالد  بلطم  نیا  رب  زین  .تسا و  مالـسلا  مهیلع  ناماما 
زا دننک و  یم  يرای  ار  ام  هک  دیزگرب ، ینایعیش  ام  يارب  دیزگرب و  ار  ام  سپ  تسیرگن ، نیمز  يوس  هب  یلاعت -  كرابت و  دنوادخ - 
ام زا  نانآ  دنیامن ، یم  راثن  ام  هار  رد  ار  ناشیاه  ناج  لاوما و  دنوش و  یم  نیگهودـنا  ام  هودـنا  رطاخ  هب  لاحـشوخ و  ام  یلاحـشوخ 

(1) دندرگ …  یم  زاب  ام  يوس  هب  دنتسه و 

هک اریز  دشاب ، یم  زیاج  هدیدنسپ  ِرما  نیا  رد  بجاو  تاکز  ندرک  فرصم  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  یعرش  لیالد  زا  یهقف : هلأسم  کی 
تسا و هدومرف  نایب  ار  اـه  نآ   (2) ُتاقَدَّصلا » …  اَمَّنِإ   » هیآ رد  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  ادـخ ) هار   ) هَّللا لیبس  قیداـصم  زا  یکی  نیا 

.ددرگ یم  لوکوم  هقف  هب  نخس  لیصفت 

ضرعم رد  مدرم  هک  نیا  لثم  تسا ، بجاو  تاقوا  زا  یـضعب  رد  سلاـجم  نیا  نتخاـس  اـپرب  هک  تفگ  ناوت  یم  شابرادـیب : هّجوت و 
هار هب  ناشیا  ییامنهار  داشرا و  هیام  نانآ و  ینید  تکـاله  زا  يریگولج  ببـس  سلاـجم ، نیا  ییاـپرب  دنـشاب و  یهارمگ  فارحنا و 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  لیالد  تهج  زا  ددرگ ، تیاده 

ص:124

.2/635 لاصخ ، . 139 - 1
هک ي   ] ناگدرب ناگدـش و  ییوجلد  نآ و  نارازگراـک  ناـیاونیب و  ارقف و  يارب  طـقف  تاـکز  اـنامه  هیآ 60 ؛ هبوت ، هروـس  . 140 - 2

.دشاب یم  ناگدنام  هار  رد  ادخ و  هار  رد  هنیزه  ناراد و  ماو  و  دیهاوخ ] ناش  يدازآ 
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.تسا نایوج  قح  رادهگن  لاوحا  همه  رد  یلاعت  دنوادخ  .یهارمگ و  تعدب و  لها  ندز  بقع  هارمگ و  صاخشا  ییامنهار  رکنم و 

لیاضف رد  رعش  ندناوخ  ندورس و  مهدزاود : مهدزای و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  بقانم  و 

ندرک يرای  زا  یعون  لمع  ود  نیا  هک  اریز  داب -  وا  رب  مالـس  دورد و  هک  بانج -  نآ  بقانم  لیاضف و  رد  رعـش  ندناوخ  ندورس و 
هیلع قداص  ماما  ترـضح  هک  هدـیدرگ  تیاور  دنـسُم  روط  هب  لئاسو  باتک  رد  هچنآ  تسا  نیا  رب  لیلد  .دـنیآ و  یم  رامـش  هب  ماـما 

ترضح نآ  زا  (1) و  .تخاس دهاوخ  تشهب  رد  يا  هناخ  وا  يارب  دنوادخ  دیوگب ، رعش  تیب  کی  ام  هرابرد  سک  ره  دومرف : مالسلا 
ترضح زا  (2) و  .دشاب هدش  يرای  دییأت و  سدقلا  حور  هب  هک  نیا  رگم  دیوگن ، يرعـش  تیب  ام  هرابرد  سک  چـیه  دومرف : هک  تسا 

وا يارب  دنوادخ  دیوگ ، حدم  نآ  هب  ار  ام  هک  دیارسب  يرعـش  ام  هرابرد  هک  ینمؤم  درف  ره  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلعاضر 
رد ار  وا  يا  هدش  هداتسرف  ربمغیپ  ره  بّرقم و  هتـشرف  ره  هک  دشاب ، ایند  تعـسو  ربارب  تفه  هک  تخاس  دهاوخ  یهاگلزنم  تشهب  رد 

بتارم ناماما و  تخانـش  رد  نارعاش  ندوب  توافتم  تهج  زا  اـه  باوث  فـالتخا  دـیاش  میوگ : یم   (3) .درک دهاوخ  رادـید  اج  نآ 
نب تیمک  تفگ : هک  هدمآ  تیاور  هرارُز  زا  .دشاب و  نانآ  نامیا 

ص:125

10/467 ح 1. هعیشلا ، لئاسو  . 141 - 1
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 … ٍماهَتْسُم ٍمَّیَتُم  ٍْبلَِقل  ْنَم   » هدیصق تیمک  مدوب ، بایفرش  رضحم  نآ  رد  زین  نم  دش ، دراو  مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  رب  دیز 
رعش ام  هرابرد  هک  یتقو  ات  دومرف : تیمک  هب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دیناسر ، نایاپ  هب  ار  هدیـصق  هک  یماگنه  دناوخ ، بانج  نآ  رب  ار  « 

(1) .يوش یم  دییأت  سدقلا  حور  هب  هتسویپ  ییوگ ، یم 

نآ مدش ، دراو  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  رب  تفگ : هک  هدروآ  يدـسا  دـیز  نب  تیمک  زا  دوخ ، دنـس  هب  یفاک  هضور  رد  و 
تـسا وت  يارب  یلو  میداد ، یم  وت  هب  يرادـقم  نآ ، زا  دوب ، اـم  دزن  اـیند  لاـم  رگا  تیمک ! يا  مسق ، ادـخ  هب  دومرف : نم  هب  ترـضح 

عافد ام  زا  هک  یماگنه  ات  دوب ، دـهاوخ  وت  اب  سدـقلا  حور  هتـسویپ  دومرف : تباث  نب  ناّـسح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هچنآ 
(2) ینک … 

رد هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  ناماما  يانث  حدـم و  رد  نارعاش  ياه  هدورـس  یکاح  هک  یتایاور  مامت  دراد  تلـالد  بلطم  نیا  رب  زین  و 
زا .دنا و  هدومرف  تیانع  نارعاش  نآ  هب  یناوارف  ياه  شـشخب  رایـسب و  ياه  اطع  مالـسلا  مهیلع  ناماما  دنا و  هدـناوخ  ناشیا  رـضحم 

يارب دـش  هراشا  هچنآ  هدـیدرگ و  دای  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  تاولـص  نانآ -  تایقالخا  تالاوحا و  رد  هک  تسا  رایـسب  اهارجام  نیا 
.تسا هدنسب  نینمؤم 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  باقلا  ای  مان  ندش  دای  ماگنه  مایق ، مهدزیس :

ساسا نیمه  رب  یماما  هدزاود  نایعیش  هویش  هریـس و  هک  مالـسلا ، هیلع  ترـضح  نآ  هفیرـش  باقلا  ای  مان  ندش  دای  ماگنه  نتـساخ  اپب 
زا یکی  هک  تسا  یتیاور  تسا ، بولطم  دوخ  هک  لمع  نیا  ندوب  مارتحا  میظعت و  رب  هفاضا  نیا ، رب  دهاش  هدوب و 

ص:126

10/467 ح 4. هعیشلا ، لئاسو  . 144 - 1
.8/102 یفاک ، هضور  . 145 - 2
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هتفای نینچ  تایاور  زا  یـضعب  رد  هک  هدروآ ، يرئازج  هَّللا  تمعن  دیـس  هداون  هَّللا  دـبع  دّیـس  زا  بقاثلا  مجنلا  باتک  رد  مالعا  ياملع 
روظنم هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپ  دش ، دای  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  يزور  هک :

(1) .داتسیا اپب  ترضح  نآ  مسا  مارتحا  میظعت و 

یفاک رادقم  نیمه  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  رـصع -  ماما  فیرـش  مان  ندرب  ماگنه  نتـساخ  اپب  بابحتـسا  تابثا  يارب  میوگ : یم 
، دشاب یم  بجاو  تاقوا  زا  یـضعب  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  .دنا و  هدرک  نایب  نام  راوگرزب  ياملع  هک  حماست ، هدعاق  ظاحل  هب  تسا ،

دنتسه نآ  رد  یعمج  هک  یسلجم  رد  شکرابم  باقلا  زا  یکی  ای  ترضح  نآ  فیرش  مسا  هک  نیا  دننام  تاهج ، زا  یـضعب  رطاخ  هب 
زا یسک  رگا  لاح ، نیا  رد  دنزیخاپب و  نآ  مارتحا  هب  سلجم  لها  همه  هاگ  نآ  دوش ، دای 

ص:127

نب دمحم  خیش  زا  هبکاسلا » هعمدلا   » زا لامکلا » هآرم   » باتک زا  لقن  هب  رثالا ،» بختنم   » باتک رد  و  44/278 ؛ راونالاراحب ، . 146 - 1
مالسلا هیلعاضر  ترضح  رب  ار  دوخ  فورعم  هدیـصق  لبعد  هک  یماگنه  هتفگ : راونالا » هاکـشم   » باتک رد  يو  هک  هدمآ  رابجلا  دبع 

اپب عضاوت  ناونع  هب  داهن و  رـس  رب  ار  دوخ  تسد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  درک ، دای  ار  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ماما  دناوخ و 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  هک : هدروآ  رطاخلا » هیزنت   » زا لقن  هب  بصانلا » مازلا   » باتک رد  .درک و  اعد  بانج  نآ  جرف  يارب  داتسیا و 

ار وا  هک  اریز  دومرف : ترضح  نآ  دش ، لاؤس  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  باقلا  زا  مئاق ، ظفل  ندومن  دای  ماگنه  نتـساخ  اپ  هب  ببس 
وا و تلود  هب  هک  بقل -  نیا  هب  ار  وا  هک  یـسک  ره  هب  دراد ، شناتـسود  هب  تبـسن  هک  يدـیدش  یناـبرهم  زا  ینـالوط و  تسا  یتبیغ 

لاح هب  مالغ  هک  تسا  نیا  وا ، میظعت  ياه  هنوگ  زا  .دـیامرف و  یم  رظن  دـنک ، داـی  دراد -  راعـشا  شتبرغ  تهج  زا  ندروخ  ترـسح 
 - دنوادخ زا  دزیخاپب و  سپ  دـنک ، یم  رظن  وا  هب  شفیرـش  هدـید  هب  شلیلج  يالوم  هک  یماگنه  دزیخاپب ، دوخ  بابرا  يارب  عضاوت ،

{ مجرتم  } .دیامن بلط  ار  شجرف  لیجعت  هرکذ -  ّلج 
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هک دوب ، دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تمرح  کته  نیهوت و  شنتـساخن ، رب  نیا  دزیخن ، رب  ياج  زا  رذـع  نودـب  سلجم  لـها 
.تسین هدیشوپ  هک  نانچ  دشاب ، یم  هنأش -  ّزع  دنوادخ -  نیهوت  هک  اریز  تسین ، نآ  ندوب  مارح  رد  يدیدرت 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  قارف  رب  ندومن  هیبش  ناگدننک  هیرگ  هب  ار  دوخ  ندینایرگ و  نتسیرگ و  مهدزناش : مهدزناپ و  مهدراهچ و 

هودنا اه و  تنحم  اه و  تبیـصم  تهج  هب  ترـضح و  نآ  قارف  رد  ندومن  ناگدننک  هیرگ  هب  هیبش  ار  دوخ  ندـینایرگ و  نتـسیرگ و 
نیا رد  هک  يددعتم  تایاور  صوصخ  مومع و  روط  هب  دراد  تلالد  نیا  رب  ]و  تسا نانمؤم  فیاظو  زا   ] تسا هدیـسر  وا  رب  هک  ییاه 

: هلمج زا  هدمآ ، باب 

سپ دوش ، رّکذتم  ار  ام  تبیـصم  هک  سک  نآ  ره  دومرف : هک  هدمآ  مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  زا  نآ  ریغ  راحب و  مهد  دّلجم  رد   - 1
شیارب نامتبیـصم  هک  نآ  ره  دوب و  دهاوخ  نام  هجرد  رد  ام ، اب  تمایق  زور  دنایرگب ، دیرگب و  تسا  هدش  دراو  ام  رب  هچنآ  رطاخ  هب 

.دوشن نایرگ  شناگدید  دوب  دنهاوخ  رابکشا  اه  مشچ  هک  يزور  دنایرگب ، دیرگب و  سپ  دوش ، يروآدای 

شمـشچ زا  سپ  میوش ، دای  وا  دزن  ای  دـنک  دای  ار  اـم  سک  ره  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  باـتک  ناـمه  رد   - 2
(1) .دشاب ایرد  فک  نوچمه  هک  دنچره  دزرمآ  یم  ار  شناهانگ  دنوادخ  دیآ ، نوریب  کشا  يا  هشپ  لاب  نوچمه 

ص:128

44/278 ح 3. راونالاراحب ، . 147 - 1
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رثوک ندید  هب  هک  نیا  رگم  دیرگن ، ام  رب  یمشچ  چیه  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هک  تشذگ  رت  شیپ  عمـسم  ثیدح  رد   - 3
هیلع قداص  ماما  هک  هدمآ  عمـسم  ثیدـح  رد  زین  (1) و  دیـشون …  دـهاوخ  نآ  زا  دراد ، یم  تسود  ار  اـم  سک  ره  ددرگ و  مـعنتم 

دنوادخ هک  تسین  نیا  زج  دیرگب ، هدیسر  ام  رب  بیاصم ] زا   ] هچنآ رطاخ  هب  ام و  هب  تبسن  رهم  يور  زا  سک  ره  سپ  دومرف : مالسلا 
زا يا  هرطق  رگا  دوش ، يراج  شا  هنوگ  رب  شیاه  کشا  نوچ  دـیایب و  نوریب  شمـشچ  زا  کشا  هک  نآ  زا  شیپ  درآ ، تمحر  وا  رب 

(2) .دنامن نآ  يارب  یترارح  هک  يروط  هب  تخاس ، دهاوخ  شوماخ  ار  نآ  شتآ  دتفیب ، منهج  رد  شیاه  کشا 

زا هک  ینوخ  رطاخ  هب  دوش ، نایرگ  ام  هار  رد  شا  هدید  سک  ره  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  راحب  رد   - 4
دنوادخ نامنایعیـش ، زا  یکی  رطاخ  هب  ای  هدش ، کته  ام  زا  هک  یتمرح  ای  هدیدرگ ، بلـس  ام  زا  هک  یّقح  ای  هدـش ، هتخیر  قحان  هب  ام 

(3) .داد دهاوخ  رارق  تشهب  رد  ار  شهاگیاج  اه  لاس  کشا ، نآ  رطاخ  هب  یلاعت 

مالـسلا اهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  ترـضح  نامیالوم  زا  يدنـسم  ثیدـح  شدـنزرف  یـسوط و  خیـش  یلاما  زا  لقن  هب  راحب  رد   - 5
دولآ کشا  ام  رطاخ  هب  شناگدـید  هک  نیا  اـی  دزیرب ، اـم  رب  کـشا  يا  هرطق  شنامـشچ  هک  تسین  يا  هدـنب  چـیه  دومرف : هک  هدروآ 

(4) .دهد ياج  تشهب  رد  ار  وا  اه  لاس  نآ ، ببس  هب  یلاعت  يادخ  هک  نیا  رگم  ددرگ ،

ص:129

.44/290 راونالاراحب ، . 148 - 1
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لوخم تفگ  ثیدح  متشاد : هضرع  سپ  مدید ، باوخ  رد  ار  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  دیوگ : يدوا  ییحی  نب  دمحا 
ام رب  کشا  يا  هرطق  شنامـشچ  هک  تسین  يا  هدنب  چیه  دـیا : هدومرف  هک  امـش  زا  شردـپ ، زا  رذـنملا ، نب  عیبر  زا  میارب ، میهاربا  نب 

ياج تشهب  رد  اه  لاس  ار  وا  نآ ، ببـس  هب  یلاعت  يادـخ  هک  نیا  رگم  ددرگ ، دولآ  کشا  ام  رطاخ  هب  شناگدـید  هک  نیا  ای  دزیرب ،
.مدینش امش  زا  هطساو  نودب  ار  ثیدح  نیا  نم  سپ  مدرک : ضرع  .يرآ  دومرف : دهد ؟

هک ینمؤم  نآ  ره  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  راحب  تارایزلا و  لماک  رد   - 6
دنوادخ دوش ، يراج  شا  هنوگ  رب  هک  نیا  ات  دنزیرب ، یکشا  هرطق  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ندش  هتـشک  رطاخ  هب  شیاه  مشچ 

هک یتیذا  رطاخ  هب  هک  ینمؤم  نآ  ره  .دیامن و  تنوکـس  اه  نآ  رد  اه  نرق  هک  داد ، دهاوخ  وا  هب  ییاه  لزنم  تشهب  رد  نآ  ببـس  هب 
رد نآ  ببـس  هب  دـنوادخ  دوش ، يراج  شا  هنوگ  رب  هک  نیا  ات  ددرگ  دولآ  کشا  شناگدـید  هدیـسر ، اـم  هب  اـیند  رد  نامنانمـشد  زا 
ام هار  رد  هک  یتیذا  یخلت  زا  دـسر و  وا  هب  یتیذا  ام  هار  رد  هک  نمؤم  نآ  ره  .داد و  دـهاوخ  رارق  شیارب  يا  هتـسیاش  هاگیاج  تشهب 

تخاس و دهاوخ  رود  شا  هرهچ  زا  ار  یگدرزآ  دنوادخ  ددرگ ، يراج  شا  هنوگ  رب  هک  نآ  ات  دوش  نایرگ  شنامشچ  هدیسر ، وا  هب 
(1) .تشاد دهاوخ  ناما  رد  خزود  شتآ  شیوخ و  مشخ  زا  ار  وا  تمایق  زور 

! لیضف يا  دومرف : راسی  نب  لیضف  هب  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راحب  رد   - 7

ص:130
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یم ار  شناهانگ  دـنوادخ  دـیآ ، نوریب  کشا  شمـشچ  زا  یـسگم  لاب  رادـقم  هب  سپ  میوش ، دای  وا  دزن  ای  دـنک  داـی  ار  اـم  سک  ره 
(1) .دشاب ایرد  فک  زا  شیب  هچرگا  دزرمآ ،

شناگدـید سپ  میوش ، داـی  وا  دزن  اـم  هک  سک  ره  دوـمرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد   - 8
(2) .تخاس دهاوخ  مارح  شتآ  رب  ار  شتروص  دنوادخ  دوش ، نایرگ 

رد سک  ره  دندومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع  ادخ  لوسر  لآ  زا  دیوگ : فوهللا »  » باتک رد  هللا  همحر  سوواط  نب  دیـس   - 9
يارب تشهب  دنایرگب ، ار  نت  هاجنپ  دنک و  هیرگ  سک  ره  تسا و  وا  يارب  تشهب  دزاس ، نایرگ  ار  رفن  دص  دنک و  هیرگ  ام  بیاصم ] ]

ار نت  تسیب  دـنک و  هیرگ  سک  ره  دوـب و  دـهاوخ  وا  يارب  تشهب  دـنایرگب ، ار  نـت  یـس  دـنک و  هـیرگ  سک  ره  دوـب و  دـهاوخ  وا 
دیرگب و سک  ره  دوب و  دهاوخ  وا  يارب  تشهب  دروآرد ، هیرگ  هب  ار  رفن  هد  دنک و  هیرگ  سک  ره  تسا و  وا  يارب  تشهب  دـنایرگب ،

.دوب دهاوخ  وا  يارب  تشهب  دزاس ، ناگدننک  هیرگ  هب  هیبش  ار  دوخ  سک  ره  تسا و  وا  يارب  تشهب  دنایرگب ، ار  نت  کی 

نآ هب  دیوگ : هک  هدروآ  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  رفعجوبا  ترـضح  زا  یـشباو ، دیمحلا  دبع  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  هضور   - 10
یم كرت  مه  ار  زامن  هک  اج  نآ  ات  دوش  یم  بکترم  ار  اه  مارح  یمامت  هک  میراد  يا  هیاـسمه  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  ترـضح 

هک یسک  مهدن  ربخ  ار  رتالاب  نیا  زا  و  هَّللا ! ناحبس  دومرف : نآ ! ریغ  هب  دسر  هچ  ات  دنک ،

ص:131
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لها هک  تسین  يا  هدنب  چـیه  انامه  تسا ، رتدـب  وا  زا  ام ) نمـشد   ) یبصان دومرف : ارچ ! متـشاد : هضرع  تسا !؟ رتدـب  صخـش  نیا  زا 
هدیزرمآ شناهانگ  یمامت  دـنیامن و  حـسم  ار  وا  تشپ  ناگتـشرف  هک  نیا  رگم  دـنک ، ّتقر  ام  رطاخ  هب  سپ  دـنوش ، دای  وا  دزن  تیبلا 
هتفریذـپ یبصان  هراـبرد  یلو  دوش ، یم  هتفریذـپ  تعافـش  .درب و  نوریب  ناـمیا  زا  ار  وا  هک  دوش  بکترم  یهاـنگ  هک  نیا  رگم  دوش ،

هیاسمه نیا  اراگدرورپ ! دیوگ : یم  سپ  درادن ، يا  هنـسح  هک  یلاح  رد  دـنک ، یم  تعافـش  شا  هیاسمه  يارب  نمؤم  انامه  تسین و 
وت راگدرورپ  نم  دیامرف : یلاعت -  كرابت و  يادـخ -  سپ  دـنک ، یم  تعافـش  وا  هرابرد  هاگ  نآ  دومن ، یم  رود  نم  زا  ار  تیذا  ما 
هک نآ  لاح  دیامن و  یم  لخاد  تشهب  هب  ار  وا  دنوادخ  سپس  دهد ، شاداپ  وت  يوس  زا  هک  متسه  یسک  نیرت  هتـسیاش  نم  متـسه و 
نآ رد  درک ، دهاوخ  تعافـش  رفن  یـس  يارب  نینمؤم ، زا  هدـننک  تعافـش  نیرت  مک  هک  یتسرد  هب  .تسین و  شیارب  يا  هنـسح  چـیه 
هن تسه و  یناگدـننک  تعافـش  هن  ار  ام  سپ  (1) ؛ ٍمیِمَح » ٍقیِدَـص  الَو  َنیِِعفاش  ْنِم  اَنل  امَف  : » دـنیوگ یم  شتآ  لها  هک  تسا  ماـگنه 

(2) .یمیمص تسود 

هدجـس رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  هک  هدمآ  تیاور  بهو  نب  هیواعم  ثیدح  رد  نآ ، ریغ  و  تارایزلا » لماک   » رد و   - 11
نآ رب  روآ  تمحر  .دـنتخیر و  ورف  اه  کشا  ام  رطاخ  هب  هک  ییاه  هدـید  نآ  رب  روآ  تمحر  و  تفگ : هک  اج  نآ  ات  درک ، اـعد  دوخ 

(3) .تسا ام  رطاخ  هب  هک  یندیشک  هیوم  دایرف و  نآ  رب  روآ  تمحر  .دندش و  نازوس  بات و  یب  ام  رطاخ  هب  هک  ییاه  لد 

ص:132
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ییاه تنحم  رطاخ  هب  مالسلا و  هیلع  ترضح  نآ  قارف  رد  نتسیرگ  تلیضف  رب  هچنآ  اّما  و  مالسلا : هیلعرصع  ماما  قارف  رد  نتـسیرگ 
لامک (1) و  ینامعن تبیغ  یفاـک و  رد  هلمج  زا  تسا  یتاـیاور  دـنک ، یم  تلـالد  ّصاـخ  روط  هب  ددرگ  یم  دراو  باـنج  نآ  رب  هک 
مدینـش تفگ : رمع  نب  لّضفم  تسا : نینچ  یفاک  رد  ثیدـح  تراـبع  .تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  لـضفم ، زا  نیدـلا 

بیاغ راگزور  زا  ینایلاس  ناتماما  دنگوس ! ادخ  هب  انامه  دیروآرب ، مد  ادابم  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبعوبا  ترضح 
، هدش هتـشک  هدرم ، دوش : یم  هتفگ  فلتخم  نانخـس  وا  هرابرد  هک  اج  نآ  ات  دیوش ، یم  عقاو  تخـس  ناحتما  رد  امـش  دنام و  دهاوخ 

دیهاوخ نوگژاو  ثداوح  جاوما  رد  دوب و  دـهاوخ  نایرگ  وا  رب  نینمؤم  ناگدـید  هنیآ  ره  و  هتفر !؟ هّرد  مادـک  هب  هدـیدرگ ، كـاله 
هتفرگ وا  زا  نامیپ  دنوادخ  هک  یسک  رگم  تفای  دهاوخن  تاجن  سپ  دنوش ، یم  نوگژاو  ایرد  جاوما  رد  اه  یتشک  هک  نانچمه  دش ،

، دش دهاوخ  هتشارفا  زیگنا  هابتـشا  مچرپ  هدزاود  دشاب ، هدومرف  شدییأت  شیوخ  يوس  زا  یحور  هب  هدیدرگ و  تبث  شلد  رد  نامیا  و 
هک دیشروخ  هب  ترضح  نآ  درک ؟ دیاب  هچ  سپ  متفگ : مدرک و  هیرگ  سپ  دیوگ : يوار  .تسا  مادک  هب  مادک  دوش  یمن  هتسناد  هک 
زا ام  رما  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : .يرآ  متفگ : ینیب !؟ یم  ار  باتفآ  نیا  هَّللادبعابا ! يا  دومرف : دـنکفا و  یهاگن  دوب ، هدـیبات  ناویا  هب 

(2) .تسا رت  نشور  باتفآ 

 - مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هَّللادبع  یبا  ترـضح  ینعی  خیـش -  مدینـش  تفگ : هک  هدمآ  تیاور  لّضفم  زا  ینامعن  تبیغ  باتک  رد  و 
دیبای رییغت  ادابم  دومرف : یم 

ص:133
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هک نیا  ات  دنام ، دهاوخ  شوماخ  شدای  تشگ و  دهاوخ  بیاغ  ناتراگزور  زا  یتّدم  امـش  ماما  دنگوس ! ادخ  هب  انامه  [ دـیروآرب مد  ]
(1) دش …  دهاوخ  نایرگ  وا  رب  نینمؤم  ناگدید  هتبلا  و  هتفر !؟ هّرد  مادک  هب  هدش ، كاله  هدرم ، دوش : یم  هتفگ 

ترضح نآ  مدینـش  دیوگ : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  لّضفم  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدلا  لامک  رد  و 
شیامزآ دـنام و  دـهاوخ  بیاغ  نات  نارود  زا  ینایلاس  امـش  ماـما  دـنگوس ! ادـخ  هب  اـنامه  دـینزب ، مد  اداـبم  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع 
ناگدـید هک  یتسرد  هب  و  هدـش !؟ راپـسهر  يداو  مادـک  هب  هدـیدرگ ، كاله  اـی  هدرم ، دوش : یم  هتفگ  هک  ییاـج  اـت  دـش ، دـیهاوخ 

نوگژاو ایرد  جاوما  رد  اه  یتشک  هک  روط  نامه  دش ، دـیهاوخ  نوگژاو  اه ] هنتف  جاوما  رد   ] تشگ و دـهاوخ  رابکـشا  وا  رب  نینمؤم 
شیوخ بناج  زا  یحور  اب  هتـشون و  شلد  رد  نامیا  هتفرگ و  وا  زا  نامیپ  دـنوادخ  هک  یـسک  رگم  دـبای  یمن  تاـجن  .دـندرگ و  یم 

(2) دشاب …  هدومرف  شدییأت 

یم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبع  یبا  ترضح  مدینش  تفگ : هک  هدروآ  لّضفم  زا  دوخ ، دنس  هب  تبیغ  باتک  رد  یسوط  خیـش  و 
یم شوماخ  وا  دای  دـنام و  دـهاوخ  بیاغ  ار  نات  نارود  زا  ییاه  لاس  امـش  ماما  دـنگوس ! ادـخ  هب  انامه  دـیروآرب ، مد  ادابم  دومرف :

نایرگ وا  رب  نینمؤم  ناگدـید  هتبلا  هتفر !؟ يداو  مادـک  هب  هتـشگ ) كاله  ، ) هدـش هتـشک  هدرم ، دوش : یم  هتفگ  هک  اج  نآ  ات  ددرگ ،
سپ دندرگ ، یم  نوگژاو  ایرد  جاوما  رثا  رب  اه  یتشک  هک  نانچمه  دش ، دیهاوخ  نوگژاو  تشگ و  دهاوخ 
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شدـییأت دوخ  يوس  زا  یحور  هب  هدومن و  تبث  شلد  رد  نامیا  هتفرگ و  وا  زا  نامیپ  دـنوادخ  هک  یـسک  رگم  تفای  دـهاوخن  تاجن 
(1) تسا …  هدومرف 

هک يزیچ  رب  هداد و  رارق  نامیا  هناشن  ار  نامیالوم  قارف  رب  نتـسیرگ  مالـسلا  هیلع  ماما  هنوگچ  هک  دـینک  لمأت  دـیرگنب و  میوگ : یم 
لیلد ترـضح ، نآ  رب  ندرک  هیرگ  هک  اریز  تسا ، هدومرف  تلالد  تسا ، نآ  رب  هاوگ  تسرد  هکلب  دراد ، یمن  راـکنا  ار  نآ  نادـجو 

نامیا بحاص  تبحم ، تفرعم و  .تسا  نآ  تقیقح  نیقی  لها  دزن  هکلب  نامیا ، زا  یـشخب  هک  دشاب  یم  یبلق  ّتبحم  هناشن  تفرعم و 
یمرب دوش ، یم  دراو  بانج  نآ  رب  هک  ییاه  هودـنا  اـه و  تنحم  مالـسلا و  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  ناـمیالوم  قارف  رد  نتـسیرگ  رب  ار 

: یبرع نابز  هب  دنا  هتفگ  شوخ  هچ  دنازیگنا و 

ٌقِرَتُْحم ِقاوْشَألا  َنِم  َْکَیلِإ  ِیْبلَق 

ٌِقفَْدنُم ِقامآلا  َنِم  ِیْنیَع  ُْعمَدَو 

ِیُنقِْرُغی ُْعمَّدلاَو  ِیُنقِرُْحی  ُقْوَّشلَا 

؟ ٌقِرَتُْحم َوُهَو  ًاقیِرَغ  َْتیَأَر  ْلَهَف 

[: مدروآ مظن  هب   ] همجرت

دوع وچ  دزوس  تندید  قوش  لد ز 

دور وچمه  دیرگ  هدید  تقارف  زا 

بابک لد  کشا و  بالیس  رد  هقرغ 

!؟ دوب هدید  یک  رو  هلعش  یقیرغ  سک 

داتف رس  رد  نوچ  وت  قشع  شتآ 

دوبر ممشچ  زا  باوخ  لد ؛ زا  بات 

ردـق ره  یعقاو  تسود  قداـص و  ّبحم  دـینیب  یم  يور  نیمه  زا  .دـشاب و  نیتـسآ  رد  قداـص  قشاـع  هاوگ  دـنا : هتفگ  یـسراف  رد  و 
.تسا رت  هتسویپ  رت و  نوزف  رتشیب و  زین  شا  هیرگ  دشاب ، رت  نوزف  بوبحم  هب  تبسن  شتبحم  تفرعم و 
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نم و تفگ : هک  هدرک  تیاور  یفریص  ریدس  زا  دوخ ، دنـس  هب   (1) نیدلا لامک  باتک  رد  هللا  همحر  قودص  خیـش  نیثّدحم  سیئر  و 
نآ میدـید  هک  میدـش ، دراو  مالـسلا  هیلع  قداـص  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  ناـمیالوم  رب  بلغت  نب  ناـبا  ریـصبوبا و  رمع و  نب  لـضفم 
نآ رد  ناگدید  تبیصم  هدیشوپ =(  دوب ، هاتوک  شیاه  نیتسآ  هک  يا  هقی  یب  رادقوط  يربیخ  هّبُج  هتسشن و  كاخ  يور  رب  ترـضح 

هودنا نزح و  .دیرگ  یم  دـشاب ، هتخوس  شرگج  هداد و  تسد  زا  دـنزرف  هک  یـسک  نوچمه  و  دندیـشوپ ) یم  يا  هماج  نینچ  نامز ،
زا باوخ  وت ، يرود  نم ! رورـس  يا  دومرف : یم  دوـب ، هدرک  رپ  ار  شمـشچ  کـشا  هداد و  رییغت  ار  شگنر  هتفرگ و  ارف  ار  شا  هرهچ 

هتسویپ و يدبا  ياه  هودنا  هب  ار  متبیصم  وت ، تبیغ  مرورس ! .تسا  هدوبر  ملد  زا  یتحار  هدومن و  گنت  نم  رب  ار  نیمز  هدرب و  ممشچ 
تاّیلب هتـشذگ و  ياه  تبیـصم  تهج  زا  دـناشک و  یم  انف  يوس  هب  ار  دارفا  تیعمج و  هک  دـیابر ، یم  ام  زا  ار  يرگید  زا  دـعب  یکی 

، ددرگ یم  مسجم  ییاه  تنحم  ممشچ  ربارب  رد  هک  نیا  رگم  دشکن ، رس  ما  هنیس  زا  يا  هلان  دوشن و  يراج  ممشچ  زا  یکشا  نیشیپ ،
نیجع وت  طخـس  اـب  شتادراو  هتخیمآ و  مهرد  وت  مشخ  اـب  هک  یثداوح  تسا و  رت  تخـس  رت و  كاـنلوه  رت و  گرزب  اـه  نآ  زا  هک 

.تسا هتشگ 

میتشادنپ نینچ  دیدرگ و  كاچ  كاچ  نامیاه  لد  دیرپ و  نامیاه  لقع  گرزب ، رایسب  هدیدپ  تخس و  تبیـصم  نآ  زا  دیوگ : ریدس 
.تسا هدروآ  يور  بانج  نآ  رب  هک  تسا ، نامز  بیاصم  زا  یتبیصم  ای  هدنبوک و  هعقاو  هناشن  تلاح ، نآ  هک 
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نوچمه تا  هیرگ  ناور و  تکـشا  دـمآ  شیپ  نیمادـک  زا  مدرم ! نیرتـهب  هداز  يا  دـنایرگن ، ار  تناگدـید  دـنوادخ  میدرک : ضرع 
!؟ دینیشنب گوس  متام و  رد  نینچ  هک  هدش  ببس  یتلاح  هچ  و  تسا !؟ ناراب 

زورما حبـص  امـش ! رب  ياو  دومرف : دش و  رتشیب  شا  یناشیرپ  دمآرب و  شنورد  نآ  رثا  رب  هک  دیـشکرب  یهآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
زور ات  دوب  دهاوخ  هدوب و  هچنآ  ملع  اه و  تبیصم  اهالب و  اهگرم و  ملع  رب  لمتـشم  تسا  یباتک  نآ  متـسیرگن و  رفج  باتک  رد  نم 

هب تبیغ و  تدالو و  باتک  نیا  رد  .تسا  هداد  صاـصتخا  مالـسلا  مهیلعوا  زا  سپ  ناـماما  دـمحم و  هب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تماـیق ،
تبیغ ندش  ینالوط  رثا  رب  هک  ییاه  دیدرت  کش و  نامز و  نآ  رد  نینمؤم  يراتفرگ  نام و  ( مئاق  ) بیاغ رمع  لوط  ندیـشک و  ازارد 
ٍناْسنِإ َّلُکَو  : » دیامرف یم  هرکذ -  ّلج  دنوادخ -  هک  ار  مالـسا  هتـشر  دندرگ و  یمرب  نید  زا  ناشرتشیب  دیآ و  یم  دـیدپ  ناشیارب  وا 

لّمأت دننکفا ، یم  نوریب  ندرگ  زا  ار  تیالو  ینعی : میداد ، رارق  شندرگ  رود  ار  ناسنا  ره  لمع  هتشر  و  (1) ؛ ِهُِقنُع » ِیف  ُهَِرئآط  ُهاْنمَْزلَأ 
نتخانـش رد  اـم  ندرک  میهـس  اـب  ادـخ ! لوسر  هداز  يا  میدرک : ضرع  .تشگ  یلوتـسم  نم  رب  اـه  هودـنا  مدرک و  ّتقر  اذـل  مدومن ،

دروم رد  هک  ینایرج  هس  یلاعت -  كرابت و  دنوادخ -  دومرف : .دیرادب  نام  یمارگ  فّرشم و  دیناد ، یم  نآ  هرابرد  هچنآ  زا  یتمـسق 
نوچمه ار  شتبیغ  یـسوم و  تدالو  ناسب  ار  وا  تدالو  دروآ ؛ دـهاوخ  شیپ  ام  مئاـق  دروم  رد  تسا ، هداد  يور  نـالوسر  زا  نت  هس 

هب دننامه  ار  شندیشک  ازارد  هب  یسیع و  تبیغ 

ص:137

هیآ 13. ءارسإ ، هروس  . 164 - 1

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 149 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_137_1
http://www.ghaemiyeh.com


رمع لوط  رب  یلیلد  هناشن و  ار  مالسلا -  هیلعرـضخ  ینعی  حلاص -  هدنب  رمع  نآ ، زا  سپ  هدومرف و  ریدقت  حون  نایرج  ندیـشک  ازارد 
هیلع یـسوم  تدالو  اّما  دومرف : .دیرادرب  هدرپ  ام  يارب  یناعم  نیا  قیاقح  زا  ادـخ ! لوسر  هداز  يا  میتشاد : هضرع  .تسا  هداد  رارق  وا 

دنوش و رضاح  شدزن  نانهاک  داد  روتسد  تسوا ، تسد  رب  شتموکح  نداتفا  رب  هک  تشگ  علطم  نوعرف  نوچ  هک  دوب  نینچ  مالسلا ؛
نانز مکش  داد  یم  روتسد  ار  دوخ  ناتسدریز  نوعرف  هتسویپ  تسا و  لییارـسا  ینب  زا  هک  دندرک  ییامنهار  وا  داژن  هب  ار  نوعرف  نانآ 
نتشک هب  تسناوتن  یلو  دیناسر ، لتق  هب  ار  دازون  رازه  دنچ  تسیب و  وا ، بیقعت  رد  هک  اج  نآ  ات  دننک ، هراپ  ار  لییارسا  ینب  زا  رادراب 

زا هک  دـندش  علطم  نوچ  سابع  ینب  هیما و  ینب  روط  نیمه  .درک  ظفح  ار  وا  یلاعت -  كرابت و  يادـخ -  نوچ  دـبای ، تسد  یـسوم 
دوخ ياهریشمش  دنتخادرپ و  ینمشد  هب  ام  اب  دوب ، دهاوخ  ام  زا  مئاق  تسد  رب  ناراکمتس  ارما و  يدوبان  اه و  نآ  تموکح  نتفر  نیب 

تسد مالسلا  هیلع  مئاق  نتشک  هب  هک  نیا  عمط  هب  دنتفرگ ، راک  هب  وا  لسن  ندنکفا  رب  مالسلا و  مهیلع  لوسر  لآ  نتـشک  تهج  رد  ار 
لامک هب  ار  دوخ  رون  هک  نیا  ات  دراذگب  نارگمتـس  زا  یکی  سرتسد  رد  ار  شیوخ  رما  هک  دراد  ابا  ّلجوّزع -  يادـخ -  یلو  دـنبای ،

هدش هتـشک  وا  هک  دندش  قفّتم  يراصن  دوهی و  هتبلا  مالـسلا ؛ هیلع  یـسیع  تبیغ  اّما  .دیآ و  شوخان  ار  نیکرـشم  هک  دنچره  دـناسر ،
، دندزن راد  هب  دنتشکن و  ار  وا  و  (1) ؛ ْمَُهل » َهِّبُـش  ْنِکلَو  ُهُوبَلَـص  امَو  ُهُولَتَق  امَو  : » هک شیوخ  هدومرف  اب  هرکذ -  ّلج  دنوادخ -  تسا و 

بیذکت ار  اه  نآ  .دش  هبتشُم  نانآ  رب  بلطم  یلو 
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یهاگآان يور  زا  یضعب  سپ  درک ، دهاوخ  راکنا  ار  نآ  شندش ، ینالوط  رطاخ  هب  تّما  هک  تسا  روط  نیمه  زین  مئاق  تبیغ  .دومرف 
هک نیا  هب  دوش ، رفاک  هک  يا  هدنیوگ  .هتفر و  ایند  زا  هدش و  دلوتم  وا  تفگ : دنهاوخ  یهورگ  .هدشن و  دـلوتم  زونه  تفگ : دـنهاوخ 

يرگید لیاق  .درمـش و  دهاوخ  ماما  ار  رتشیب  نت و  هدزیـس  هک  هتفر ، نوریب  نید  زا  يرگید  .هدوب و  میقع  مهدزای  ماما  ددرگ : یعّدـم 
حون درک  رید  اّما  و  دیوگ …  یم  نخس  يرگید  دبلاک  رد  مالـسلا  هیلع  مئاق  حور  دیوگب : هک  دنک ، تیـصعم  ار  ّلجوّزع -  يادخ - 

 - یلاعت كرابت و  دنوادخ -  درک ، تساوخرد  شموق  يارب  ار  نامسآ  يوس  زا  باذع  ندمآ  دورف  نوچ  هک : تسا  نیا  مالسلا  هیلع 
یم وت  هب  یلاعت -  كرابت و  دنوادخ -  ادخ ! ربمغیپ  يا  تفگ : لیئربج  سپ  داتسرف ، ورف  امرخ  هتسه  تفه  اب  ار  نیمالا  حور  لیئربج 

هک نآ  زا  دـعب  رگم  مزاس ، یمن  دوبان  میاه  هقعاـص  زا  يا  هقعاـص  اـب  ار  ناـشیا  نم  دنتـسه و  نم  ناگدـنب  قولخم و  ناـنیا  دـیامرف :
نیا رب  نم  هک  نک ، رارکت  دوخ  موق  ندرک  توعد  رد  ار  تشالت  مه  زاب  نیاربانب  دندرگ ، مزلم  تّجح  هب  دوش و  دیکأت  نانآ  توعد 

، اه نآ  ندیـسر  لصاح  هب  دـشر و  ندـییور و  رد  هک  ياـمنب  سرغ  نیمز  رد  ار  اـه  هتـسه  نیا  سپ  داد ، مهاوخ  شاداـپ  ار  وت  راـک ،
زا دـعب  هک  یماگنه  .هدـب  هدژم  ار  تنمؤم  ناوریپ  بلطم  نیا  هب  دوب و  دـهاوخ  صالخ  شیاشگ و  وت  يارب  دـنهد ، رمث  هک  یماـگنه 

درز و اهامرخ  دمآرب و  اه  نآ  زا  ناوارف  ياه  هخاش  تفای و  تّوق  اه  نآ  ياه  قاس  دش و  دنمونت  دییور و  اه  تخرد  ینالوط  یتّدم 
كرابت دنوادخ -  سپ  دزاس ، یلمع  ار  شا  هدعو  هک  درک  تساوخرد  یلاعت -  هناحبس و  دنوادخ -  زا  مالـسلا  هیلع  حون  دش ، خرس 

هک دومرف  رما  وا  هب  یلاعت -  و 

ص:139

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع حون  دزاس ، دّکؤم  نانآ  رب  ار  تّجح  لیلد  دریگ و  رس  زا  ار  شالت  ربص و  دیامن و  سرغ  دریگرب و  اه  تخرد  نآ  ياه  هتسه  زا 
ّدترم دنتـشگرب و  نید  زا  ناـنآ  زا  نت  دصیـس  سپ  داد ، ربخ  دـندوب ، هدروآ  ناـمیا  يو  هب  هک  ییاـه  هورگ  هب  ار  ناـمرف  نیا  مالـسلا 

كرابت دنوادخ -  سپـس  .دمآ  یمن  شیپ  یفّلخت  شراگدرورپ  هدعو  رد  دوب ، تسار  دنک  یم  اعّدا  حون  هچنآ  رگا  دنتفگ : دندش و 
یم رب  يور  يو  زا  نینمؤم  زا  یهورگ  راب  ره  .تبون و  تفه  ات  دراکب ، هراـبود  ار  اـه  هتـسه  هک  داد  یم  روتـسد  راـب  ره  یلاـعت -  و 

! حون يا  دومرف : داتسرف و  یحو  وا  هب  ماگنه  نآ  رد  یلاعت -  كرابت و  دنوادخ -  سپ  دندنام ، وا  اب  يدنا  داتفه و  هک  نیا  ات  دنتفات ،
هب دـش ، ادـج  یـصلاخان  زا  نامیا  تشگ و  نایع  صلاخ  ضحم و  ّقح  هک  تفرگرب ، کیرات  ماش  يور  زا  هدرپ  نشور  حبـص  نونکا 
هب دندوب و  هدروآ  نامیا  وت  هب  هک  یناسک  مدرک و  یم  كاله  ار  نارفاک  نم  رگا  دیدرگ ، ّدـترم  دوب ، دـیلپ  شتنیط  سک  ره  هک  نیا 
وت توبن  هتـشر  هب  هتفریذـپ و  ار  دـیحوت  هناصلاخ  هک  ینانمؤم  هرابرد  ار  منیـشیپ  هدـعو  متـشاذگ ، یم  یقاب  ار  دـندش  ّدـترم  جـیردت 

ناشسرت مهد و  ّطلست  ناشیارب  ار  ناشنید  مزاس و  نیشناج  نیمز  رد  ار  نانآ  هک  نیا  هب  مدوب ، هدادن  ماجنا  یتسار  هب  دنا ، هدز  گنچ 
ینیـشناج و تسا  نکمم  روطچ  دوش و  صلاخ  نانآ  ياه  لد  زا  کش  نتفر  نوریب  ببـس  هب  میارب  تدابع  ات  منک ، لدـب  تینما  هب  ار 

ناشنیقی دـندش ، ّدـترم  هک  یناسک  متـسناد  یم  هک  نیا  اب  ددرگ ، ماجنا  نم  هیحان  زا  سرت  ياج  هب  تینما  ندـش  نیزگیاـج  ّطلـست و 
ماگنه هک  ار  یتموکح  اه  نآ  رگا  .تسا و  یهارمگ  شیادیپ  قافن و  راثآ  اه  نیا  هک  تسا ، دب  ناشنطاب  دیلپ و  ناشتشرس  فیعض و 

هداد نینمؤم  هب  فالختسا 
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قافن دنتخیوآ و  یم  تخس  نآ  هب  دیسر ، یم  ناش  ماشم  هب  نآ  يوب  دندومن و  یم  ساسحا  مدرک ، كاله  ار  ناشنانمشد  یتقو  دش ،
هنوگچ .دندرک و  یم  گنج  نانآ  اب  دوخ  هب  یهن  رما و  راصحنا  یهاوخ و  تسایر  رد  یهارمگ  ياه  هتـشر  رتدیدش و  اه  نآ  ینطاب 

يزیچ نینچ   ] هن دشاب !؟ اپرب  اه  گنج  هتخیگنارب و  اه  هنتف  هک  نیا  اب  دیآ ، مهارف  نینمؤم  رما  جاور  نید و  رادـتقا  ّطلـست و  دوش  یم 
(1) (. زاسب ام  یحو  تراظن و  اب  ار  یتشک  و  [) دش یمن 

تسد کی  روط  هب  قح  هک  نیا  ات  دبای ، یم  دادتما  شتبیغ  نارود  هک  مالسلا  هیلع  مئاق  روط  نیمه  و  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
یم نآ  میب  هک  ینایعیـش  زا  تسا ، دـیلپ  شتـشرس  سک  ره  هک  نیا  هب  دوش ، صلاخ  دـیآرد و  هب  یفاصان  زا  نامیا  ددرگ و  راکـشآ 
نینچ دنزرو ، یم  قافن  دوب ، دهاوخ  تینما  ّطلـست و  ینیـشناج و  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  نامز  رد  دننک  ساسحا  هاگره  هک  دور 

رمع و رکبوبا و  هراـبرد   (2) هیآ نیا  هک  دـنرادنپ  نینچ  ناـیبصان  نیا  هَّللا ! لوسر  نباـی  تشاد : هضرع  لّـضفم  .دـنوش  ّدـترم  يدارفا 
ینید نآ  یک  دنکن ، تیاده  ار  نایبصان  ياه  لد  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدـش !؟ لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  نامثع و 

لد زا  سرت  هتـشاد و  عویـش  تّما  نیب  رد  ّتینما  نانآ  زا  یکی  دهع  رد  هک  نیا  هب  تفای ، ّطلـست  دـنا ، هدیدنـسپ  وا  لوسر  ادـخ و  هک 
نارود رد  ای  دشاب !؟ هتسبرب  تخر  ناشیاه  هنیس  زا  دیدرت  ّکش و  ناشیاه و 
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اب اه  نآ  نایم  هک  ییاه  گنج  تساخ و  یمرب  نارود  نآ  رد  هک  ییاه  هنتف  ناناملـسم و  ندش  ّدـترم  دوجو  اب  زین ، مالـسلا  هیلع  یلع 
اُوبِذُـک ْدَـق  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظَو  ُلُسُّرلا  َسَْأیَتْسا  اَذِإ  یّتَح  : » درک توالت  ار  هیآ  نیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  سپـس  .تفرگ  یم  هلعـش  نارفاک 

.دیـسر و ارف  ار  نانآ  ام  يرای  دنا ، هدش  بیذکت  هک  دـندرب  نامگ  دنتـشگ و  سویأم  نالوسر  هک  ماگنه  نآ  ات  (1) ؛ انُرْصَن » ْمُهَهآج 
ریدقت شیارب  هک  یتّوبن  تهج  زا  هن  دومرف ، تیانع  ینالوط  رمع  یلاعت -  كرابت و  دنوادخ -  ار  مالـسلا  هیلعرـضخ  حلاص  هدـنب  اّما 

هک یتماما  ای  دیامن ، خسن  نآ  اب  ار  نیـشیپ  ناربمغیپ  نییآ  هک  دهد ، رارق  شیارب  یتعیرـش  ای  دتـسرف ، وا  رب  هک  یباتک  ای  دـشاب ، هدرک 
هک دوب ، هتـشذگ  شملع  رد  نوچ  یلاعت  يادـخ  هکلب  دـیامرف ، بجاو  شیارب  یتعاط  ای  دزاس و  مزلم  نآ  زا  يوریپ  هب  ار  شناگدـنب 

، دـنیامن راکنا  ار  ینالوط  رمع  نآ  دـننکن و  رواب  وا  ناگدـنب  هک  اج  نآ  ات  دـشاب ، ینالوط  شتبیغ  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  مئاـق  رمع 
ات مالسلا و  هیلع  مئاق  رمع  رب  نآ ، هلیسو  هب  لالدتسا  ّتلع  هب  رگم  تخاس ، ینالوط  ببس  نودب  ار  رـضخ )  ) حلاص هدنب  رمع  دنوادخ 

نوچ میدروآ ، ار  ثیدـح  نیا  مامت  ام  (2) و  .دشابن یتجح  دـنوادخ  رب  ار  مدرم  هک  دـیامن ، عطق  ار  نیدـناعم  ناهرب  لیلد و  هک  نیا 
.دوش تقد  نآ  رد  دیاب  هک  دوب ، رابنارگ  ياه  هتکن  رایسب و  ياه  هدیاف  رب  لمتشم 

 - ّلجوّزع دنوادخ -  زا  مالسلا  هیلعرصع  ماما  تفرعم  تساوخرد  مهدفه :

ندناوخ سرد  شزومآ و  اب  ملع  هک  اریز  دـشاب ،] یم  ام  ّمهم  فیاظو   ] زا ّلجوّزع -  دـنوادخ -  زا  ترـضح  نآ  تفرعم  تساوخرد 
ملع هکلب  تسین ، رایسب 
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هتفای تیاده  دنک ، تیاده  دنوادخ  ار  هکره  دهد و  یم  رارق  دنک ، شتیادـه  دـهاوخب  هک  سک  ره  لد  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يرون 
.تسا

َتُْؤی ْنَمَو   -: » ّلجوّزع يادـخ -  هدومرف  هرابرد  هدـمآ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هَّللا  دـبعوبا  ترـضح  زا  ریـصبوبا ، زا  یفاـک  رد  و 
دنوادخ و تعاط  [ ینعی : ] دومرف .هدش  هداد  وا  هب  رایسب  ریخ  دوش ، هداد  وا  هب  تمکح  هک  سک  ره  و  ًارِیثَک ؛» ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َهَمْکِحلا 

(1) .مالسلا هیلع  ماما  تفرعم 

: دیوگ يا ؟ هتخانش  ار  دوخ  ماما  ایآ  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترضح  تفگ : هک  هدمآ ، ریصبوبا  زا  باتک  نامه  رد  و 
(2) .دنک یم  تیافک  ار  وت  نیمه  دومرف : .میایب  نوریب  هفوک  زا  هک  نآ  زا  شیپ  دنگوس ! ادخ  هب  .يرآ  متشاد : هضرع 

برد رما و  دیلک  نکر و  يدـنلب و  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  رفعجوبا  ترـضح  زا  یحیحـص  ربخ  رد  عبنم ، نامه  رد  و 
(3) .تسا ماما  تعاطا  وا  تفرعم  زا  دعب  یلاعت -  كرابت و  يادخ -  يدونشخ  ایشا و 

اُونِمآَف  -: » ّلجوّزع يادخ -  هدومرف  هرابرد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  رفعجوبا  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدمآ  تیاور  یلباک  دـلاخوبا  زا  و 
يا دومرف : .مدرک  لاؤس  .دیروآ  نامیا  میدرک ، لزان  هک  يرون  وا و  لوسر  دنوادخ و  هب  سپ  (4) ؛ اْنلَْزنَأ » يِذِّلا  ِروُّنلاَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللِاب 
رون دنگوس ! ادخ  هب  دنتـسه  نانآ  دنـشاب و  یم  تمایق  زور  ات  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  زا  ناماما  دنگوس ! ادخ  هب  رون  [ نیا ! ] دـلاخوبا

نانآ هدرک و  لزان  ار  نآ  هک  دنوادخ ،
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دیـشروخ زا  نینمؤم  ياه  لد  رد  ماما  رون  انامه  دلاخوبا ! يا  ادخ ، هب  مسق  .نیمز  رد  اه و  نامـسآ  رد  دنوادخ  رون  ادـخ ! هب  دنتـسه 
ره زا  ار  ناشرون  ّلجوّزع -  يادخ -  دنزاس و  یم  ینارون  ار  نینمؤم  ياه  لد  دنگوس ! ادخ  هب  نانآ  تسا و  رت  نشور  زور  رد  نابات 

تـسود ار  ام  يا  هدنب  چیه  دـلاخوبا ! يا  مسق ، ادـخ  هب  ددرگ ، یم  کیرات  یناسک  نینچ  ياه  لد  سپ  دـناشوپ ، یم  دـهاوخب  سک 
میلـست ام  هب  هک  نیا  ات  دزاسن ، كاپ  ار  يا  هدنب  لد  دنوادخ  دنادرگ و  كاپ  ار  شلد  دنوادخ  هک  نیا  ات  دنکن ، يوریپ  ام  زا  درادن و 

ساره زا  تشاد و  دهاوخ  تمالـس  هب  باسح  یتخـس  زا  ار  وا  دنوادخ  دشاب ، راگزاس  ام  اب  هاگره  سپ  دـشاب ، راگزاس  ام  اب  دوش و 
(1) .تخاس دهاوخ  شنمیا  تمایق  زور  گرزب 

بحاص رما و  ّیلو  نتخانـش  وا ، لوسر  ادـخ و  تخانـش  زا  دـعب  روما  نیرت  بجاو  نیرت و  مهم  هک  یتسناد  رت  شیپ  حیـضوت : نایب و 
هتخانـشن ار  شنامز  ماما  هک  دریمب  یلاح  رد  سک  ره  .دشاب و  یم  نامیا  ناکرا  زا  یکی  رما ، نیا  هک  اریز  تسا ، مالـسلا  هیلع  نامزلا 

ار دوخ  ناگدنب  دنوادخ  دشاب و  یم  تمحر  تداعـس و  ریخ و  باوبا  مامت  دیلک  وا ، تفرعم  تسا و  هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دـشاب ،
، دنوش دراو  اه  نآ  زا  هک  هداد  نامرف  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  ییاهرد  هلمج  زا  اعد  دـنیامن و  لیـصحت  ار  وا  تفرعم  هک  هدومرف ، رما 

دنوادخ لضف  زا  و  (3) ؛ ِِهلْضَف » ْنِم  َهَّللا  اُولَأْساَو   » .منک تباجا  ار  امش  هک  دیناوخب  ارم  (2) ؛ ْمَُکل » ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدُأ  : » تسا هدومرف  وا 
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تـسین نینچ  ![ ام لوسر  يا   ] وت هتبلا  (1) ؛ ُءآشَی » ْنَم  يِدـْهَی  َهَّللا  َّنِکلَو  َْتبَبْحَأ  ْنَم  يِدـْهَت  َکَّنِإ ال  : » هدومرف زین  .دـینک و  تساوخرد 
.دنک یم  تیاده  دهاوخب ، ار  هکره  دنوادخ  هکلب  درک ، یناوت  تیاده  یهاوخب ، ار  سک  ره  هک 

: متـشاد هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدروآ  میکح  نب  دـمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاـک  رد  و 
(2) .تسین يا  هرهب  تخاس  نآ  رد  ار  ناگدنب  تسا ، دنوادخ  ياه  هتخاس  زا  دومرف : تسیک ؟ هتخاس  تفرعم 

تخانـش و دـنوادخ  هاگرد  زا  هک  تسا  مزال  ناگدـنب  رب  سپ  تسا ، رایـسب  دـنک  یم  تلـالد  بلطم  نیا  رب  هک  یتاـیاور  تاـیآ و  و 
نیا يارب  اعد  ندـش  دراو  میدرک ، دای  هچنآ  رب  لیلد  دـّیؤم و  زین  .دـنادرگ و  لماک  دـیامن و  يزور  نانآ  هب  ار  ناشنامز  ماـما  تفرعم 

راتخم و هدنب  هک  نآ  اب  درادن  تافانم  نیا  .دمآ و  دهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  هدنیآ  رما  رد  هک  نانچ  دـشاب ، یم  ّصاخ  روط  هب  بلطم 
بلط ار  نآ  دـنا ، هدـش  رما  ناگدـنب  هک  تسا  يزور  ریظن  نیا  هک  اریز  دـشاب ، تفرعم  لیاسو  هعلاطم  لیـصحت و  بسک و  هب  رومأـم 

هب تسا و  هدنب  هفیظو  ششوک  یعس و  نوچ  تسا ، هدنهد  يزور  دوخ  هنأش -  ّلج  دنوادخ -  یلو  دننک ، اعد  نآ  يارب  زین  دنیامن و 
و (3) ؛ انَُلبُـس » ْمُهَّنَیِدْهََنل  انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلاَو  : » هدومرف یلاعت -  كرابت و  دـنوادخ -  دـشاب ، یم  لاعتم  قلاخ  هدـهعرب  ندـناسر ، رمث 
اه نیا  دـننام  يرایبآ و  تشِک و  هک  نانچمه  .مییامن  یم  تیادـه  شیوخ  ياه  هار  هب  ار  نانآ  هتبلا  دـننک ، شالت  ام  هار  رد  هک  نانآ 

ندینایور و  دشاب ، یم  اه  نآ  رایتخا  رد  تردق و  تحت  نوچ  تسا ، ناگدنب  هفیظو 
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تردـق زا  نوچ  تسا ، دـنوادخ  رب  ددرگ ، لصاح  دوصقم  دـسرب و  هجیتن  هب  هک  نآ  ات  نتـشادهگن ، رود  اه  تفآ  زا  ندـینارورپ و  و 
روط نیمه  .دـیآ و  تسد  هب  دوصقم  هجیتن  هک  دـنیامن  تساوخرد  دـننک و  اعد  هک  تسا  اه  نآ  هدـهعرب  یلو  تسا ، نوریب  ناگدـنب 
نانآ ناوت  رد  هتخاس و  مهارف  شناگدنب  يارب  ار  اه  نآ  یلاعت  يادخ  هک  دراد ، یبابسا  لیاسو و  مالسلا  هیلع  ماما  تفرعم  تخانش و 

یگژیو وا ، دروم  رد  نیشیپ  ناماما  رابخا  هعلاطم  مالسلا و  هیلع  ترضح  نآ  قالخا  تازجعم و  یسررب  ندرک و  ّتقد  دننام : تسه ،
صاصتخا بانج  نآ  هب  یلاعت  يادخ  هک  ینوؤش  دسر و  یم  نینمؤم  رب  وا  تبیغ  نامرف  رد  هچنآ  شتبیغ و  ندـش  ینالوط  وا و  ياه 

لیـصحت رد  اه  نیا  دننام  هدش و  دای  لیاسو  اب  تسا  مزال  ادـخ  ناگدـنب  رب  هک  رگید ، روما  دـنراد و  تلالد  وا  رب  هک  یلیالد  هداد و 
لقن لقع و  مکح  هب  تسا ، ّلجوّزع -  يادخ -  ياه  هتخاس  زا  تفرعم  نوچ  یلو  دنرامگ ، تّمه  دننک و  یعس  ترضح  نآ  تفرعم 

زا دـنوادخ  هـچنآ  هـک  ، ) دـنیامن تلأـسم  یلاـعت  دـنوادخ  هاـگرد  زا  ار  شتفرعم  دـننک و  اـعد  هـک  تـسا  دّـکؤم  بـجاو و  ناـنآ  رب 
(1) (. تسین شندوشگ  يارای  ار  یسک  ددنبب ، وا  هچنآ  ره  ددنبرب و  ار  نآ  دناوتن  سک  چیه  دیاشگب  مدرم  رب  تمحر  [ ياهرد ]

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تفرعم  تساوخرد  موادت  مهدجه :

خیش (3) و  ینامعن خیش  (2) و  ینیلک مالسالا  هقث  هک  ییاعد  رب  ندرک  تموادم 
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يارب دومرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبعوبا  ترضح  مدینش  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  هرارز  زا  دوخ ، ياهدنس  هب  یسوط 
! هرارز يا  دومرف : سپس  درک -  هراشا  شمکـش  هب  و  دسرت -  یم  دومرف : ارچ ؟ متفگ : .دوب  دهاوخ  یتبیغ  شمایق  زا  شیپ  ناوج  نآ 

یـضعب تفر و  ایند  زا  هدنامزاب  نودب  شردپ  دنیوگ : یم  یـضعب  سپ  دـننک ، یم  کش  شتدالو  رد  هک  تسا  وا  رَظتنم و  تسا  وا  و 
دلوتم شردپ  توف  زا  شیپ  لاس  ود  دنیوگ : یم  یضعب  درک و  توف  شردپ  دوب ، ردام  مکـش  رد  هک  یلاح  رد  دنیوگ : یم  اه  نآ  زا 

هک تسا  ماـگنه  نآ  رد  سپ  دـنک ، ناـحتما  ار  هعیـش  هک  دراد  تسود  ّلـجوّزع -  دـنوادخ -  هـک  نـیا  رگم  رظتنم ، تـسا  وا  دـش و 
َکَـسْفَن ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  : » ناوخب ار  اعد  نیا  يدرک ، كرد  ار  نامز  نآ  رگا  هرارز ! يا  .دوش  یم  زاـغآ  لـطاب  ِلـها  مهوت  کیکـشت و 

َّمُهَّللَا َکَـتَّجُح ، ْفِرْعَأ  َْمل  َکـَلوُسَر  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَـف  َکـَلوُسَر  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  َکَِّیبـَن ، ْفِرْعَأ  َْمل  َکَـسْفَن  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَـف 
نم هب  ار  تدوـخ  رگا  هک  نک ، اسانـش  دوـخ  هب  ارم  وـت  ایادـخ ! ِینیِد ؛» ْنَع  ُْتلَلَـض  َکَـتَّجُح  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَـف  َکَـتَّجُح  ِیْنفِّرَع 

ار تتّجح  یناسانشن ، نم  هب  ار  دوخ  لوسر  رگا  هک  ناسانشب ، نم  هب  ار  تلوسر  وت  ایادخ ! تخانش ، مهاوخن  ار  تربمغیپ  یناسانـشن ،
مهاوخ هارمگ  دوخ  نید  زا  یناسانـشن ، نم  هب  ار  تتّجح  رگا  هک  ناسانـشب ، نم  هب  ار  تدوخ  تّجح  اراـگدرورپ ! .تخانـش  مهاوخن 

.دش

مدینـش تفگ : هک  هدروآ  تیاور  نینچ  هرارز  زا  دوخ ، دنـس  هب  ار  نآ  نیدـلا » لامک   » باـتک رد  قودـص  خیـش  نیثّدـحملا  سیئر  و 
.دوب دهاوخ  یتبیغ  دنک ، مایق  هک  نآ  زا  شیپ  مئاق  يارب  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبعوبا  ترضح 
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نآ تسا  وا  و  هدش ، هدیشک  راظتنا  تسا  وا  و  هرارز ! يا  دومرف : سپس  درک -  هراشا  شمکـش  هب  و  دسرت -  یم  دومرف : ارچ ؟ متفگ :
.تسا و بیاغ  وا  دنیوگ : یخرب  .تسا و  ردام  مکـش  رد  وا  تفگ : دنهاوخ  مدرم  زا  یـضعب  دـننک ، یم  کش  شتدالو  رد  مدرم  هک 

 - يادخ هک  تسین  نیا  زج  .تشگ  ّدلوتم  شردپ  توف  زا  شیپ  لاس  ود  دنیوگ : یم  یـضعب  .تسا و  هدـشن  دـلوتم  دـنیوگ : یـضعب 
: دـیوگ هرارز  .دـنتفا  یم  دـیدرت  هب  نایوج  لطاب  هک  تسا  ماگنه  نآ  رد  سپ  دـیامزایب ، ار  نایعیـش  دـهاوخ  یم  یلاـعت -  كراـبت و 

كرد ار  نامز  نآ  هاگره  هرارز ! يا  دومرف : مهد ؟ ماـجنا  یلمع  هچ  مدومن ، كرد  ار  ناـمز  نآ  رگا  مدرگ ! تیادـف  متـشاد : هضرع 
(1)  … «. َکَسْفَن ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  : » نک تموادم  اعد  نیا  رب  ینک ،

قیرغ ياعد  ندناوخ  هب  تموادم  مهدزون :

هَّللا دبعوبا  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانس  نب  هَّللا  دبع  زا  دوخ ، دنس  هب  قودص  خیش  هک  ییاعد  ندناوخ  رب  ندرک  تموادم 
يا هدننک  تیاده  ماما  یندش و  هدید  هناشن  نودب  هک  دیسر ، دهاوخ  ار  امـش  يا  ههبـش  نیا ، زا  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

هنوگچ قیرغ  ياعد  متـشاد : هضرع  دیوگ : يوار  .دناوخب  ار  قیرغ  ياعد  هک  یـسک  رگم  دـبای ، یمن  تاجن  نآ  زا  دـنام و  دـیهاوخ 
يا َِکنیِد ؛» یلَع  ِیْبلَق  ْتِّبَث  ِبُولُقلا  َبِّلَقُم  ای  ُمیِحَر  ای  ُنمْحَر  ای  ُهَّللَا  ای  : » دیوگب نینچ  دومرف : تسا ؟
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.نک رادیاپ  تنید  رب  ارم  لد  اه ! لد  هدننک  نوگرگد  يا  نابرهم ! يا  نامحر ! يا  دنوادخ !

دنوادـخ هتبلا  دوـمرف : َکـِنیِد .» یلَع  ِیبـْلَق  ْتِّبَث  ِراـْصبَألاَو  ِبوـُلُقلا  َبِّلَقُم  اـی  ُمیِحَر  اـی  ُنمْحَر  اـی  ُهَّللَا  اـی  : » مـتفگ نـم  دـیوگ : يوار 
یلَع ِیبـْلَق  ْتِّبَث  ِبوـُلُقلا  َبِّلَقُم  اـی  : » وـگب زین  وـت  میوـگ ، یم  نم  هک  روـط  نیمه  یلو  تـسا ، اـه  هدـید  اـه و  لد  هدـننک  نوـگرگد 

(1) «. َِکنیِد

هب مردـپ  اب  نم  تفگ : هک  هدروآ  تیاور  نانـس  نب  هَّللا  دـبع  زا  یـسیع ، نب  داّمح  زا  دوخ ، دنـس  هب  هبیغلا  باتک  رد  یناـمعن  خیـش  و 
دیدش عقاو  یلاح  رد  رگا  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  دومرف : ترضح  نآ  سپ  میدش ، بایفرش  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبعوبا  ماما  رـضحم 
ياعد هب  هک  یـسک  رگم  دـباین ، تاجن  ینادرگرـس  تریح و  نآ  زا  هک  دوشن ؟) هدـید   ) دـشابن يراکـشآ  هناشن  رگتیادـه و  ماما  هک 

؟ مینک راتفر  هنوگچ  ماـگنه  نآ  رد  موش ! تیادـف  سپ  .تسا  ـالب  نیا  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : مردـپ  .دـنک  اـعد  قیرح ) اـی   ) قیرغ
ات دیوش ، کّسمتم  [ نیتسار هدیقع  زا   ] دـیراد تسد  رد  هچنآ  هب  درک -  یهاوخن  كرد  ار  نامز  نآ  وت  و  دـش -  نانچ  هاگره  دومرف :

(2) .دوش نشور  یبوخ  هب  ناتیارب  رما  هک  نآ 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تبیغ  نامز  رد  اعد  متسیب :

هَّللا لّجع  يدهم -  ترـضح  تبیغ  هک  یثیدح  رد  هدروآ ، تاوعدلا » جـهم   » باتک رد  هللا  همحر  سوواط  نب  دیـس  هک  تسا  ییاعد 
يوار هدش ، دای  نآ  رد  فیرشلا -  هجرف 
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هضرع دیوگ : هک  اج  نآ  ات  ندیـشک ، جرف  راظتنا  ندرک و  اعد  هب  داب  امـش  رب  دومرف : دننک ؟ راک  هچ  تنایعیـش  مدرک : ضرع  دیوگ :
ِینَْتفَّرَعَو َکَـتَِکئآلَم  ِینَْتفَّرَعَو  َکـَلوُسَر  ِینَْتفَّرَعَو  َکَـسْفَن  ِینَْتفَّرَع  َْتنَأ  َّمُهَّللَا  : » ییوگ یم  دومرف : مینک ؟ اـعد  يزیچ  هچ  هب  متـشاد :

ِیْبلَق ْغُِزت  الَو  َکئایلوأ  ِلِزانَم  ْنَع  ِیْنبِّیَُغت  َّمُهَّللَا ال  .َْتیَقَو  ام  ّالِإ  یقْوَأ  الَو  َْتیَطْعَأ  ام  ّالِإ  ُذُـخآ  ـال  َّمُهَّللَا  .َكِْرمَأ  َهـالُو  ِینَْتفَّرَعَو  َکَِّیبَن 
ترما نایلاو  تربمغیپ و  تناگتـشرف و  تا و  هداتـسرف  تدوخ و  وت  ایادخ ! ُهَتَعاط ؛» َتْضَرَف  ْنَم  ِهَیالِِول  ِینِدْها  َّمُهَّللَا  .ِینَْتیَدَه  ْذِإ  َدَْعب 
لزاـنم زا  ارم  ایادـخ ! .تسین  میارب  وت  زج  يا  هدـنرادهگن  چـیه  ینک و  اـطع  وـت  هچنآ  زج  مریگن  نم  ایادـخ ! يدیناسانـش ، نم  هب  ار 

رب ار  شتعاطا  هک  یـسک  تیالو  هب  ارم  ایادخ ! .يامنم  فرحنم  يا ، هدرک  تیادـه  هک  نآ  زا  سپ  ار  ملد  نادرگم و  رود  تناتـسود 
(1) .يامرف تیاده  يا ، هتخاس  بجاو  نم 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  ياه  تمالع  نتخانش  مکی : تسیب و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  ياه  تمالع  نتخانش  مکی : تسیب و 

، دنا هداد  ربخ  ار  اه  نآ  مالسلا  مهیلع  قحرب  ناماما  هک  یمتح  میالع  هژیو  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  روهظ  ياه  تمالع  نتخانش 
؛ لقن تسا و  لقع  نیا ، رب  لیلد  و  تسا ] نایعیش  ّمهم  فیاظو  زا  ]

لقع لیلد 

بانج نآ  روهظ  اب  نراقم  هک  یمتح  میالع  تخانش  تسا و  بجاو  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  صخـش  تخانـش  هک  دیتسناد  رت  شیپ 
.دشاب یم  وا  تخانش  همّدقم  تسا ، نآ  هب  کیدزن  ای 
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قیرط نیمه  هب  رـصحنم  تفرعم  هار  نیاربانب  تخانـش ، ار  شترـضح  زین  اـه ، تمـالع  نآ  زج  يرگید  هار  زا  ناوت  یم  دـییوگب : رگا 
تیاور رد  هک  ناـنچ  هدـیدرگ ، دراو  شروهظ  ماـگنه  باـنج  نآ  يوس  هب  ندروآ  يور  هب  رما  تاـیاور ، رد  تفگ : میهاوخ  .تسین 

دیور وا  يوس  هب  سپ  هدـمآ ، ءادـیب  رد  نیمز  نتفر  ورف  ادـن و  زا  ندومن  دای  زا  سپ  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  زا  دوخ ، دنـس  هب  یناـمعن 
(1) دریگ …  یم  تعیب  مدرم  زا  ماقم  نکر و  نیب  منیب  یم  ار  وا  ییوگ  دنگوس ! ادخ  هب  دشاب ، اپ  تسد و  يور  هک  دنچره 

دشاب یمن  ریذپ  ناکما  روهظ  هب  ملع  زا  دعب  زج  اهرهش ، زا  شروهظ  ماگنه  ترضح  نآ  يوس  هب  ندروآ  يور  هک  تسین  يدیدرت  و 
هلیسو هب  بانج  نآ  نتخانش  اّما  .ددرگ و  یم  لصاح  دنا ، هدش  هدعو  هک  يا  هیمتح  ياه  تمالع  ندش  راکـشآ  ببـس  هب  ملع  نیا  و 

.تسین هدیشوپ  هک  نانچ  دبای ، یم  ماجنا  شتمدخ  رد  نارضاح  ناگدننیب و  يارب  دوش ، یم  رداص  شترضح  زا  هک  یتازجعم 

لقن لیلد 

ار تمالع  دومرف : هک  هدمآ  تیاور  یفاک  رد  یحیحـص  ثیدح  رد  هک  نابا  نب  رمع  ربخ  رد  تسا ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدومرف 
نیرهاط همئا  هک  نیا  رب  هفاضا   (2) دناسرن …  ررض  ار  وت  رما  نیا  ندرک  ریخأت  ای  نداتفا  شیپ  یتخانش ، ار  نآ  هاگره  سپ  سانـشب ،

زا وگتـسار  ات  دـنا ، هدومرف  نایب  هداد ، رارق  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  روهظ  يارب  یلاعت  يادـخ  هک  ار  ییاه  تمالع  مالـسلا  مهیلع 
هک دنا ، هداد  ربخ  ار  زیگنا  هنتف  ياهدادیور  زا  یضعب  عوقو  تایاور ، زا  یتمسق  رد  ددرگ و  مولعم  وگغورد 
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هک یعیاقو  شیپ  زا  هک  یناسک  دـنا و  هدرک  تیاور  ار  ناماما  ثیداـحا  هک  ناـنآ  یلو  دـنتفا ، یم  هنتف  هب  اـه  نآ  ببـس  هب  ناـهارمگ 
نتخانش ببس  هب  اه  نآ  هک  اریز  دنوش ، یمن  هارمگ  دنتفا و  یمن  هنتف  هب  دنشاب ، هتسناد  هدینـش و  دنا ، هداد  ربخ  مالـسلا  مهیلع  ناماما 

زا يرایـسب  دـینیب  یمن  دـنهد ، یم  صیخـشت  وگغورد  زا  ار  وگتـسار  مالـسلا  مهیلع  ناش  ناماما  زا  هدیـسر  تایاور  ساسا  رب  میالع 
، نامز نیا  زا  شیپ  هچ  ام و  نامز  رد  هچ  دـنداتفا ، دـحلم  ناگدـننک  هارمگ  لابند  دـندش و  ّدـترم  دـنتفات و  يور  نید  زا  هک  یناـسک 

اذل تسا !؟ هدوب  بانج  نآ  ياه  یگژیو  مالـسلا و  هیلعرمالا  بحاص  روهظ  میالع  نتـسنادن  ببـس  هب  ناش  یهارمگ  ندـش و  دـترم 
زا هچنآ  نتخانـش  یپ  رد  دندروآ و  یم  يور  تفرعم  لیـصحت  ملع و  بلط  هب  اه  نآ  رگا  .دندرک  هارمگ  ار  نارگید  دندش و  هارمگ 
یم ناگتفای  تاجن  زا  دـندمآ ، یم  رب  تسا ، بجاو  نانآ  رب  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  روهظ  ياه  هناشن  لیالد و  میالع و  تاـفص و 

ار ام  شزغل  اطخ و  زا  دنک و  يزور  لمع  ملع و  ام  هب  هک  میراتساوخ  ّلجوّزع -  دنوادخ -  زا  .دنتشاد  یمنرب  تسد  نید  زا  دندش و 
ءاش نا  دمآ ، دهاوخ  بلطم  نیا  هب  عجار  يرتشیب  نایب  حیـضوت و  هدنیآ ، رما  رد  .هدننک و  تباجا  ياونـش  تسا  وا  هک  دیامرف ، ظفح 

.هَّللا

يادخ هدومرف  لیلد  هب  تسا ، بجاو  ام  رب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تاروتـسد  تعاطا  هک  نیا  دنک  یم  تلالد  بلطم  نیا  رب  زین  و 
ار دنوادخ  هداتسرف  دینک  تعاطا  ار و  دنوادخ  دینک  تعاطا  (1) ؛ ْمُْکنِم » ِْرمَألا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  : » یلاعت

ص:152

هیآ 59. ءاسن ، هروس  . 189 - 1

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 164 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_152_1
http://www.ghaemiyeh.com


ار قح  دنک و  تعاطا  ار  وا  دش  رهاظ  هاگره  ات  دسانشب ، ار  ترضح  نآ  روهظ  میالع  تسا  بجاو  نمؤم  رب  نیاربانب  .ار  رما  نایلاو  و 
یم هدرک  تیاور   (1) هبیغلا باتک  رد  ینامعن  میهاربا  نبدـمحم  لجا  خیـش  هچنآ  زا  یتمـسق  اج  نیا  رد  ام  .دـهد  صیخـشت  لطاب  زا 

: میروآ

جنپ ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  دومرف : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  هلظنح  نب  رمع  زا  دوخ  دنـس  هب   - 1
.ءادیب رد  ینتفر  ورف  هّیکز و  سفن  ندش  هتشک  ینامسآ و  هحیص  ینامی و  ینایفس و  تسه : تمالع 

یتیآ نآ  زا  شیپ  دوش ، یم  عقاو  ینامسآ  هحیص  هک  لاس  نآ  رد  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ربخ  رد   - 2
.ددرگ یم  راکشآ  یتسد  دیآ و  یم  رب  هام  رد  یتروص  دومرف : تسیچ ؟ نآ  متفگ : تسه ، بجر  هام  رد  يا ) هناشن  )

تسا و یمتح  ياه  هناشن  زا  [ ینامسآ يادص   ] ادن دومرف : هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  نانـس  نب  هَّللا  دبع  زا  و   - 3
یتسد ِفک  تسا و  یمتح  میالع  زا  هّیکز  سفن  ندـش  هتـشک  تسا و  یمتح  میالع  زا  ینامی  تسا و  یمتح  ياه  هناـشن  زا  یناـیفس 

ار هدیباوخ  صخش  دیآ ، یم  شیپ  ناضمر  هام  رد  هک  یکانسرت  رما  و  دومرف : .تسا  یمتح  میالع  زا  دیآ ، یم  نوریب  نامـسآ  زا  هک 
.دزادنا یم  نوریب  باجح  هدرپ  زا  ار  هزیشود  دناسرت و  یم  ار  رادیب  دنک و  یم  رادیب 

حلاص نب  بیعش  یناورم و  ینامی و  تسا و  ینایفس  رما  نیا  زا  شیپ  دومرف : هک  تسا  مالسلا  هیلعاضر  ترـضح  زا  یطنزب ، زا  و   - 4
.نیا نیا و  دیوگ : هک  یتسد  فک  و 
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نوچمه قرـشم  يوس  زا  یـشتآ  هاگره  دومرف : هک  تسا  مالـسلا  هیلعرقاـب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  ترـضح  زا  ریـصبوبا ، زا  و   - 5
هَّللا ءاش  نا  دیشاب  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  مئاق  جرف  رظتنم  دیآ  یمرب  زور  تفه  ای  هس  هک  دیدرک ، هدهاشم  [ درز رایسب   ] میظع يدرُه 
نیا تسا و  دنوادخ  هام  ناضمر  هام  هک  اریز  دوب ، دهاوخن  ناضمر  هام  رد  زج  هحیص  دومرف : سپس  .تسا  میکح  اناوت و  دنوادخ  هک 

ره سپ  دنز ، یم  گناب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  مان  هب  نامـسآ  زا  يا  هدننک  ادن  دومرف : هاگ  نآ  .تسا  قلخ  نیا  هب  لیئربج  دایرف 
هداتسیا چیه  دوش و  رادیب  هک  نیا  زج  دنام ، دهاوخن  يا  هدیباوخ  چیه  دینش ، دهاوخ  ار  نآ  برغم ، رد  هک  ره  تسا و  قرـشم  رد  هک 

یسک دنک  تمحر  يادخ  سپ  ادص ، نآ  زا  سرت  رثا  رب  داتسیا  دهاوخ  اپب  هک  نیا  رگم  يا ، هتـسشن  چیه  دنیـشنب و  هک  نیا  رگم  يا ،
هاـم رد  ادـص  دومرف : .تسا و  نیمـالا  حور  لـیئربج  يادـص  ادـص ، نآ  هک  دـیامن ، تباـجا  ار  نآ  دریگ و  تربع  ادـص  نآ  زا  هک  ار 

يادص زور  رخآ  رد  دـییامن و  تعاطا  دیونـشب و  دـینکم و  دـیدرت  نآ  هرابرد  دوب ، دـهاوخ  موس  تسیب و  بش  هعمج  بش  ناضمر ،
بیرف ار  اه  نآ  دزادـنا و  ّکش  هب  ار  مدرم  ات  دـش ، هتـشک  مولظم  ینـالف  هک  دـینک  هّجوت  دروآ : یم  رب  گـناب  هک  تسا  نیعل  سیلبا 
ناضمر هام  رد  ار  ادص  هاگره  سپ  دننک ، طوقـس  شتآ  رد  هک  داتفا  دـنهاوخ  تریح  کش و  هب  دارفا  رایـسب  هچ  زور ، نآ  رد  .دـهد 

مان مالـسلا و  هیلع  مئاق  ترـضح  مان  هب  وا  هک  تسا  نآ  شا  هناـشن  تسا و  لـیئربج  يادـص  نآ  هک  دـینکم  دـیدرت  نآ  رد  دـیدینش ،
جورخ هک  دیامن  یم  قیوشت  ار  شردارب  ردپ و  دونش و  یم  ار  نآ  مه  هدرپ  سپ  هزیشود  هک  اج  نآ  ات  دنک ، یم  ادن  شردپ 
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يادص هک  نامـسآ  زا  ییادص  ددرگ : ماجنا  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  جورخ  زا  شیپ  ادص  ود  نیا  هک  دیاب  راچان  دومرف : .دـننک و 
ادن ینالف  مان  هب  دشاب ، یم  نیعل  سیلبا  يادص  تسا  نیمز  زا  هک  مود  يادـص  و  شردـپ ، مان  رما و  نیا  بحاص  مان  هب  تسا  لیئربج 

يدـعب يادـص  هب  ادابم  دـینک و  يوریپ  لّوا  يادـص  زا  سپ  .تسا  يرگ  هنتف  راک  نیا  زا  شروظنم  دـش ، هتـشک  مولظم  هک  دـنک  یم 
.دیوش هتفیرف 

ایآ میتشاد : هضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  دنتفگ : هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدمآ  تیاور  ام  باحـصا  زا  نت  دنچ  زا  و   - 6
تسا و یمتح  روما  زا  مالـسلا  هیلع  مئاق  تسا و  یمتح  روما  زا  هّیکز  سفن  ندـش  هتـشک  .يرآ و  دومرف : تسا ؟ تایمتح  زا  ینایفس 
[. روط نیمه   ] ادـن تسا و  یمتح  روما  زا  دـیآ ، یم  نوریب  نامـسآ  زا  هک  یتـسد  ِفک  تسا و  یمتح  روـما  زا  ءادـیب  رد  یگتفر  ورف 

.مالسلا امهیلع  شردپ  مان  مئاق و  مان  هب  دنز  یم  گناب  يا  هدنهد  زاوآ  دومرف : تسیچ ؟ ادن  متشاد : هضرع 

ینالف تکاله  شاب ! هتشاد  تسد  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبع  وبا  ترـضح  تفگ : هک  هدمآ  روفعی  یبا  نبا  زا  و   - 7
؟ تسا ادن  نامه  تسیچ ، ادـص  متفگ : .ادـص  دور و  یم  ورف  نیمز  رد  هک  يرکـشل  هّیکز و  سْفَن  ندـش  هتـشک  ینایفـس و  جورخ  و 

.دوش یم  هتخانش  رما  نیا  بحاص  نآ  هلیسو  هب  .يرآ و  دومرف :

! دنگوس ادخ  هب  يرآ  دومرف : تسا ؟ قح  ادن  ایآ  متشاد : هضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  تسا  هرارز  زا  و   - 8
.دینش دنهاوخ  ار  نآ  دوخ  نابز  هب  یموق  ره  هک  اج  نآ  ات 

ماما هَّللا  دبع  یبا  ترضح  تمدخ  رد  تفگ : هک  تسا  نانس  نب  هَّللا  دبع  زا  و   - 9
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یم امش  دنیوگ : یم  ام  هب  دننک و  یم  شنزرـس  ار  ام  هّماع  نیا  تفگ : یم  نادمه  زا  یـصخش  مدینـش  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص 
دـش و نیگمـشخ  دوب ، هداد  هیکت  ترـضح  نآ  .دز  دـهاوخ  گناب  رما  نیا  بحاـص  ماـن  هب  نامـسآ  زا  يا  هدـنهد  زاوآ  هک  دـیرادنپ 

نم تشاد ، دهاوخن  امش  يارب  یلاکشا  چیه  هک  دینک  لقن  مردپ  زا  دینکن و  لقن  نم  زا  ار  نخس  نیا  دومرف : سپـس  تسـشن ، تسار 
: دـیامرف یم  هک  تسا  نشور  ًالماک  ادـخ  باتک  رد  بلطم  نیا  هَّللاو  دومرف : یم  مدینـش  مالـسلا  هیلع  مردـپ  زا  هک  مهد  یم  تداهش 

نآ رب  سپ  میروآ ، دورف  یتـیآ  نامـسآ  زا  میهاوـخب  رگا  (1) ؛ َنیِعِـضاخ » اَهل  ْمُُهقاـنْعَأ  ْتَّلَظَف  ًهَیآ  ِءآـمَّسلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأَـشَن  ْنِإ  »
رـس هناشن  نآ  لباقم  رد  هک  نیا  رگم  دنام ، یمن  یقاب  نیمز  رد  يدحا  زور  نآ  سپ  .دنـشاب  عضاخ  نآ  هب  هک  یلاح  رد  دنهن ، ندرگ 
نب یلع  اب  ّقح  هک  دیـشاب ! هاگآ  هک : تسا  دنلب  نامـسآ  زا  ییادص  دنونـشب  یتقو  نیمز  لها  همه  دـهن و  ندرگ  نآ  رب  دروآ و  دورف 

ناـینیمز مشچ  زا  هک  ییاـج  اـت  دور ، اوه  رب  سیلبا  دوش ، زور  نآ  يادرف  نوچ  .دـنروآ و  یم  ناـمیا  تسا ، وا  نایعیـش  بلاـط و  یبا 
، دـش هتـشک  مولظم  وا  هک  اریز  تسا ، وا  نایعیـش  نافع و  نب  ناـمثع  اـب  قح  دـینک  هّجوت  هک : دروآرب  گـناب  هاـگ  نآ  ددرگ ، یفخم 

نامه هک  دزاس ، یم  راوتـسا  ّقح  رب  تباث  لوق  اب  ار  نانمؤم  دـنوادخ  ماـگنه  نآ  رد  سپ  دومرف : ترـضح  .دـینک  هبلاـطم  ار  شنوخ 
نآ رد  دـنتفا ، یم  کش  رد  تسا -  ام  ینمـشد  مسق ! ادـخ  هب  ضرم  هک  تسه -  ضرم  ناشلد  رد  هک  اه  نآ  یلو  .تسا  لّوا  يادـن 

زا دوب  يرحس  لوا  يدانم  دنیوگ : یم  دننک و  یم  تناها  ار  ام  دنیوج و  يرود  ام  زا  ماگنه 
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ٌرْحِس اُولوُقَیَو  اوُضِْرُعی  ًهَیآ  اْوَرَی  ْنِإَو  : » درک توالت  ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبعوبا  ترضح  سپـس  .نادناخ  نیا  ياهرحس 
.تسا یپ  رد  یپ  ياهرحس  دنیوگ  یم  هتفاترب و  يور  دننیبب  ار  يا  هیآ  نوچ  و  (1) ؛ ٌّرِمَتْسُم »

؟ تسین رما  نیا  زا  شیپ  یتمـالع  اـیآ  متـشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  تفگ : هک  تسا  تماـصلا  نـب  دـمحم  زا  و   - 10
ورف هّیکز و  سفن  ندـش  هتـشک  ینایفـس و  جورخ  یـساّبع و  ندیـسر  تکـاله  هـب  دوـمرف : تـسیچ ؟ نآ  مدرک : ضرع  .ارچ  دوـمرف :
ياه هناد  ناسب  نآ  هتبلا  .هن  دومرف : .دشکب  لوط  رما  نیا  هک  مسرت  یم  موش ! تیادف  متفگ : نامـسآ ، زا  ییادـص  ءادـیب و  رد  یگتفر 

.دش دهاوخ  یپ  رد  یپ  حیبست  مظنم 

هیلع مئاق  ترـضح  مایق  زا  شیپ  ریزگان  هک  یمتح  روما  زا  دومرف : هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نیعا  نب  نارمح  زا  و   - 11
.نامسآ زا  يا  هدننک  ادن  هّیکز و  سفن  ندش  هتشک  ءادیب و  رد  یگتفر  ورف  تسا و  ینایفس  جورخ  دوش : عقاو  دیاب  مالسلا 

نامـسآ زا  يا  هدنهد  زاوآ  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دـبعوبا  ترـضح  مدینـش  تفگ : هک  تسا  نیعا  نب  هرارز  زا  و   - 12
ضرع ترـضح  نآ  هب  .دنزوریپ  وا  نایعیـش  یلع و  هک  هتبلا  دـنک : یم  ادـن  رگید  يدانم  و  تسا ، ریما  ینالف  طقف  دز : دـهاوخ  گناب 
ناطیـش دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیگنج ؟ دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  اب  یـسک  هچ  رگید  ادـن  نیا  زا  سپ  مدرک :

زا ار  وگتسار  یسک  هچ  سپ  متفگ : .هیما  ینب  زا  يدرم  ینعی  دنزوریپ ، شنایعیش  ینالف و  دز : دهاوخ  گناب 
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يزیچ نینچ  رما  نیا  زا  شیپ  دـنتفگ : یم  دـنا و  هدرک  یم  تیاور  ار  اـم  ثیداـحا  رت  شیپ  هک  ناـنآ  دومرف : دسانـش ؟ یم  وـگغورد 
.دنیوگ تسار  ّقحرب و  دوخ  نانآ  هک  دنناد  یم  تخانش و  دنهاوخ  ار  وا  دوب ، دهاوخ 

لاح دنوادخ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدمآ  هرارز  زا  يرگید  ثیدح  رد  و   - 13
یم هک  یبیاجع  نآ  اب  دنگنج  یم  وا  اب  هنوگچ  هک  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  زا  متفگـش  رد  مراد و  بّجعت  دیامرف ، حالـصا  ار  امش 

یمن او  ار  اه  نآ  ناطیـش  انامه  دومرف : دوب !؟ دهاوخ  نامـسآ  زا  هک  ییادـن  ءادـیب و  رد  [ ینایفـس نایهاپـس   ] نتفر ورف  لیبق  زا  دـننیب ،
.داد رس  ادن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رب  هبقع  زور  هک  نانچمه  دنک ، ادن  زین  وا  هک  نیا  ات  دراذگ 

هحیـص ود  اه  نآ  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبعوبا  ترـضح  مدینـش  تفگ : هک  هدمآ  تیاور  ملاس  نب  ماشه  زا   - 14
زا یکی  دوـمرف : تسا ؟ هنوـگچ  نآ  مدرک : ضرع  دـیوگ : يوار  .مود  بش  رخآ  رد  رگید  هحیـص  بـش و  لّوا  رد  یکی  دنـشاب : یم 
هک نآ  زا  شیپ  ار  نآ  ربـخ  سک  ره  دومرف : دـنوش ؟ یم  هداد  صیخـشت  نآ  زا  نیا  هنوـگچ  متفگ : سیلبا ؛ زا  یکی  تسا و  نامـسآ 

.دسانش یم  ار  نآ  دشاب ، هدینش  دوش  عقاو 

دننک یم  شنزرس  ار  ام  مدرم  متشاد : هضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  تسا  هملسم  نب  نمحرلا  دبع  زا  و   - 15
یم اه  نآ  هب  یخـساپ  هچ  امـش  دومرف : دـندرگ ؟ یم  هتخانـش  هنوگچ  وگغورد  زا  وگقح  دـنوش ، عقاو  ود  نآ  هاگره  دـنیوگ : یم  و 

هب دوش ، عقاو  رما  نیا  هک  نآ  زا  شیپ  سک  ره  دـییوگب  نانآ  هب  دومرف : .مییوگ  یمن  اـه  نآ  باوج  رد  يزیچ  مدرک : ضرع  دـیهد ؟
، دشاب هتشاد  نامیا  نآ 
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يِّدِهَی ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَفَأ  : » دیامرف ّلجوّزع -  دنوادخ -  درک ، دهاوخ  قیدـصت  ار  نآ  تفای ، ققحت  هاگره 
هک یسک  ای  ددرگ ، يوریپ  تسا  رتراوازس  تسا ، رگتیاده  قح  يوس  هب  هک  یـسک  ایآ  (1) ؛ َنوُمُکَْحت » َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدُْهی  ْنَأ  ّالِإ 

.دیراد امش  هک  تسا  یتواضق  هنوگچ  نیا  هدش و  هچ  ار  امش  سپ  دوش ، ییامنهار  هک  نیا  رگم  تسین ، بای  هار  دوخ 

ندرگ هک  رما  نیا  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  مدینـش  تفگ : هک  تسا  نانـس  نب  هَّللا  دبع  زا  و   - 16
! دینک هّجوت  دنزرب : گناب  نامـسآ  زا  يا  هدننک  ادن  هک  نآ  ات  دش  دـهاوخن  دیـشک ،) یم  كَرَـس   ) دیـشک یم  نآ  يوس  هب  ار  ناتیاه 

؟ دینک یم  گنج  هچ  يارب  سپ  تسا ، رما  بحاص  ینالف 

.دوب دنهاوخ  لاس  کی  رد  مالسلا  هیلع  مئاق  ینایفس و  دومرف : هک  مالسلا  هیلعرقاب  ترضح  زا  تسا ، ملسم  نب  دمحم  زا  و   - 17

ود بانج  نآ  سپ  مدوب ، مالـسلا  هیلعرقاب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  تمدـخ  رد  تفگ : هک  هدـمآ  يدـسا  لیلخلا  نب  ردـب  زا  و   - 18
عقاو هاگ  چیه  نیمز  هب  مالسلا  هیلع  مدآ  ندمآ  دورف  ماگنه  زا  دوب و  دهاوخ  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  هک  يا  هناشن 

لوسر نبای  تشاد : هضرع  یـصخش  .تفرگ  دنهاوخ  نآ  رخآ  رد  هام  ناضمر و  هام  همین  رد  دیـشروخ  هک : نیا  دومرف  نایب  ار  هدـشن 
یم هچ  وت  مناد  یم  نم  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  تفرگ ، دـنهاوخ  همین  رد  هاـم  رخآ و  رد  دیـشروخ  هکلب  هن ، هَّللا !

.دنا هدماین  دیدپ  مدآ  طوبه  ماگنه  زا  هناشن  ود  نیا  یلو  ییوگ ،
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نیا شیپاشیپ  هک  یتسرد  هب  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلعرقاب  رفعج  وبا  ترـضح  زا  فورعم -  رعاش  تیمک  ردارب  درَو -  زا  و   - 19
رد دوب و  دهاوخ  ناضمر  هام  رد  نآ  دبای و  یم  فوسک  دیشروخ  هدنام ، زور  هدزناپ  دریگ و  یم  هام  هدنام ، هام  رخآ  هب  زور  جنپ  رما 

.دور یم  نوریب  نیمّجنم  تسد  زا  باسح  ماگنه  نآ 

ود نیا  نیب  سپ  یقیقح ، هن  تسا  یفرع  رخآ  نیـشیپ ، ثیدـح  رد  هاـم  رخآ  زا  روظنم  هک  دوش  یم  رهاـظ  ثیدـح  نیا  زا  میوگ : یم 
.تسین یفالتخا  ثیدح 

مئاق ترضح  هک  مدوب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  رفعجوبا  ترـضح  تمدخ  رد  تفگ : هک  هدمآ ، تیاور  نیعا  نب  کلملا  دبع  زا  و   - 20
نآ هک  دنگوس ! ادخ  هب  ریخ ، دومرف : دشابن ؟ ینایفس  دوش و  عقاو  رما  نیا  يدوز  هب  مراودیما  مدرک : ضرع  نم  دش ، دای  مالسلا  هیلع 

.ددرگ عقاو  دیاب  هک  تسا  یمتح  روما  زا 

ٌلَجَأَو ًالَجَأ  یضَق  َُّمث  : » یلاعت يادخ  هدومرف  ریسفت  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  رفعجوبا  ترـضح  زا  تسا ، نیعا  نب  نارمح  زا  و   - 21
رگید لجا  یمتح و  لجا  کی  تسه ؛ لجا  ود  هتبلا  دومرف : .تسا  تبث  وا  دزن  ینّیعم  لـجا  داد و  رارق  یلَجا  سپ  (1) ؛ ُهَْدنِع » ًیّمَسُم 

: تفگ نارمح  دشاب ، هتفرگ  ّقلعت  نآ  هب  شتیشم  دنوادخ  هک  تسا  نآ  دومرف : تسیچ ؟ یمتح  تشاد : هضرع  نارمح  سپ  فوقوم ،
یمتح هنوگ  زا  نآ  مسق ! ادخ  هب  ریخ ، دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  .دشاب  فوقوم  هنوگ  زا  ینایفـس  لجا  مراودیما  نم 

.تسا
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ییاهراک روما  هلمج  زا  هک  یتسرد  هب  دومرف : هک  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ماما  ترضح  زا  راسی ، نب  لیضف  زا  و   - 22
.دوش عقاو  دیاب  ریزگان  هک  دشاب ، یم  موتحم  روما  زا  ینایفس  هتبلا  .موتحم و  تسا  ییاهراک  فوقوم و  تسا 

زج وا  تسین و  يریزگ  ینایفس  زا  دومرف : هک  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  غئاص ، دّالخ  زا  و   - 23
نآ هاـگره  دومرف : میـشاب ؟ هنوگچ  درک ، جورخ  هاـگره  تشاد : هضرع  ترـضح  نآ  هب  يدرم  .درک  دـهاوخن  جورخ  بجر  هاـم  رد 

.دیروآ يور  ام  يوس  هب  سپ  دش ، دمآ  شیپ 

يوم و درز  تسا  ییور  خرس  ینایفس  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  رفعجوبا  ترضح  زا  ملسم ، نب  دمحم  زا  و   - 24
مناتـس یم  مدرم  زا  ار  منوخ  اراگدرورپ ! دیوگ : یم  .ار  هنیدـم  هن  هدـید ، ار  هکم  هن  دـیتسرپن ه و  ار  دـنوادخ  زگره  هک  دوبک ، مشچ 

.مور شتآ  هب  هک  دنچره  مناتس  یم  ار  منوخ  مور ، شتآ  هب  هک  دنچره 

رد .درامگ  ار  یناسک  نیمز  ياهرهش  همه  رد  دزیخاپب ، مالسلا  هیلع  مئاق  هاگره  دومرف : هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و   - 25
یمن ار  نآ  هک  دـش  دراو  وت  رب  يزیچ  هاـگره  سپ  تسا ، وت  تسد  فک  رد  وت  لـمعلا  روتـسد  دـیوگ : یم  وا  هب  رفن ، کـی  میلقا  ره 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  .يامنب  لمع  تسا ، نآ  رد  هچنآ  هب  نک و  هاگن  تتـسد  فک  هب  یناد ، یمن  ار  نآ  هرابرد  تواضق  یمهف و 
یم هار  بآ  يور  رب  دنسیون و  یم  يزیچ  دوخ  ياهاپ  رب  دندیسر ، جیلخ  هب  نوچ  هک  دتـسرف ، یم  هینطنطـسق  هب  ار  یـشترا  و  دومرف :
هار بآ  يور  رب  هک  دنتـسه  وا  باحـصا  نانیا  دنیوگ : دنور ، یم  هار  بآ  يور  رب  هک  دننیب  یم  ار  نانآ  نایمور  هک  یماگنه  دـنور ،

سپ دنور ، یم 
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دنهاوخب ردـق  ره  نآ  رد  هدـش و  رهـش  لـخاد  ناـنآ  سپ  دـنیاشگ ، یم  ناـنآ  رب  ار  رهـش  ياـهبرد  تقو  نآ  تسا ! هنوـگچ  وا  دوـخ 
(1) .دننک یم  تموکح 

دادعت هک  هدش  دراو  لّضفم  ثیدح  رد  درب ، دهاوخ  ورف  هنیدم  هکم و  نیب  ءادـیب  رد  ار  نانآ  نیمز ، هک  ینایفـس  شترا  و  میوگ : یم 
یضعب رد  .تسا و  هدمآ   (2) راونالا راحب  هینامعنلا و  راونالا  رد  هک  تسا  ینالوط  نآ  ثیدح  .دسر و  یم  نت  رازه  دصیـس  هب  اه  نآ 

ُءآْدَیب ای  : » دنز یم  گناب  دیآ و  یم  دورف  مالـسلا  هیلع  لیئربج  دنـسر ، یم  ءادیب  نیمزرـس  هب  یتقو  اه  نآ  هک  هدـش  دراو  تایاور  زا 
.نک دوبان  ار  تیعمج  نیا  ءادیب ! يا  َمْوَقلا ؛» يِدِیبَأ 

وا ریغ  قودص و  خیش  .تسا و  هدنـسب  یفاک و  رادقم  نیمه  ناگدنریگ  تربع  يارب  هک  مینک  یم  هدنـسب  رادقم  نیمه  هب  اج  نیا  رد 
نالجع نب  هَّللا  دبع  زا  دوخ ، دنس  هب  قودص  خیش  .دنا و  هدرک  تیاور  ار  رابخا  نیا  زا  يرایسب  زین  دنک -  ناش  تمحر  يادخ  هک  - 

، میدروآ نایم  هب  نخس  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  جورخ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبعوبا  ماما  رضحم  رد  تفگ : هک  هدروآ  تیاور 
ریز هک  یلاح  رد  دوش ، یم  رادیب  حبص  امش  زا  کی  ره  دومرف : مینادب ؟ ار  نآ  هک  میراد  یهار  هچ  متـشاد : هضرع  بانج  نآ  هب  سپ 

(3) .هدش هتخانش  تعاطا  ٌهَفوُْرعَم ؛» ٌهَعاط  : » هدش هتشون  نآ  رب  هک  دشاب  يا  هحفص  شرس 

اه هناشن  یضعب  قیدصت 

هالک نآ  ياج  هب  دنیوگ و  یم  كرت  ار  همامع  نامزلا  رخآ  رد  مدرم  هک : هدمآ  تیاور  روهظ  ياه  هناشن  زا  نویعلا » رون   » باتک رد 
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دـنوش و یم  لاحـشوخ  دالوا  نادـقف  هب  مدرم  هک : تسا  نآ  روهظ  ياه  هناشن  هلمج  زا  هک  هدروآ  تیاور  زین  .دـنراذگ و  یم  رـس  رب 
.دیامن یم  يرازگرکش  يدونشخ و  راهظا  درادن ، دنزرف  هک  یسک 

زا یعمج  مدـید  نم  هک  تشگ ، رهاظ  يرجه  شـش  لهچ و  دصیـس و  رازه و  لاـس  ینعی  لاـس ، نیا  رد  تمـالع  ود  نیا  میوگ : یم 
هک مدید  زاب  .نانآ و  هب  ندش  کیدزن  تهج  هب  لطاب و  لها  هب  هیبش  دنداهن ، رس  رب  هالک  نآ  ياج  هب  دنتشادرب و  رس  زا  همامع  مدرم 

ماظن رطاخ  هب  دراد ، يرازگرکـش  يدونـشخ و  راهظا  درادـن ، رـسپ  هک  یـسک  دـننک و  یم  یلاحـشوخ  دالوا  نتـشادن  رطاخ  هب  مدرم 
ار ترـضح  نآ  جرف  هک  میهاوخ  یم  شهاگرد  زا  شا و  ّیلو  تبیغ  زا  میراد  تیاکـش  یلاـعت  دـنوادخ  هاـگرد  هب  .يراـبجا  هفیظو 

.دهد رارق  شنارای  زا  ار  ام  دیامرف و  لیجعت 

ندرکن هلجع  ندوب و  میلست  مود : تسیب و 

ندرکن هلجع  ندوب و  میلست  مود : تسیب و 

: ددرگ یم  نایب  شخب  ود  رد  اجنیا  رد  نخس 

ناماما زا  هدیسر  تایاور  زا  یتمسق  نایب  رد  لّوا : شخب 

نآ رب  مزهم  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  رـضحم  رد  تفگ : هک  هدروآ  ریثک  نب  نمحرلا  دـبع  زا  دوخ ، دنـس  هب  یفاـک  رد   - 1
ترـضح دوب ؟ دـهاوخ  تقو  هچ  میتـسه ، شرظتنم  هک  يرما  نیا  زا  ارم  هد  ربـخ  موـش ! تیادـف  تشاد : هضرع  دـش و  دراو  ترـضح 

تاـجن ناگدـش  میلـست  دـندرگ و  كـاله  ناگدـننک  هلجع  دـنیوگ و  غورد  ناراذـگ  تقو  مزهم ! يا  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  قداـص 
(1) .دنبای

ص:163
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نایم هب  نخس  نالف  لآ  ناهاشداپ  زا  مالسلا  هیلع  هَّللا  دبعوبا  ماما  رـضحم  رد  تفگ : هک  هدمآ ، شردپ  زا  مزهم ، نب  میهاربا  زا  و   - 2
، ناگدنب هلجع  تهج  هب  دنوادخ  دنتـشگ ، كاله  رما  نیا  يارب  ناشندرک  هلجع  رطاخ  هب  مدرم  انامه  دومرف : ترـضح  نآ  میدروآ ،
شیپ و یتعاس  هن  دندیسر ، نآ  هب  هاگره  سپ  دیـسر ، دهاوخ  نآ  هب  هک  تسه  يرخآ  رما  نآ ، يارب  هک  یتسرد  هب  دنک ، یمن  هلجع 

(1) .دنتفا یم  سپ  هن 

رگم دیسر ، دهاوخن  امش  رما  نیا  روصنم ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبعوبا  ترضح  تفگ : هک  هدمآ  روصنم  زا  و   - 3
ادخ هب  هن ، .دیدرگ و  شیامزآ  هک  نیا  ات  دنگوس ! ادخ  هب  هن ، .دیوش و  ادج  مه  زا  هک  نیا  ات  دنگوس ! ادـخ  هب  هن ، .يدـیمون  زا  دـعب 

(2) .تسا تداعس  لها  سک  ره  ددرگ  دنمتداعس  تسا و  یندش  دنمتواقش  هکره  دوش  دنمتواقش  هک  نیا  ات  دنگوس !

میدوب و هتـسشن  نام  باحـصا  زا  یعمج  هریغملا و  نب  ثراح  نم و  تفگ : هک  هدمآ  شردپ  زا  لقیـص ، روصنم  نب  دـمحم  زا  و   - 4
ادـخ هب  تاهیه ! تاهیه ! دـیتسه ، يرکف  هچ  رد  امـش  دومرف : ام  هب  سپ  دینـش ، یم  ار  نام  نخـس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح 
هچنآ دش  دهاوخن  هَّللاو ! هن ، .دیوش  لابرغ  هک  نیا  ات  دش  دهاوخن  دیا ، هدرک  هریخ  نآ  يوس  هب  ار  نات  ناگدید  امـش  هچنآ  دـنگوس !

هک نیا  ات  دـش  دـهاوخن  دیـشک ، یم  شیوس  هب  مشچ  هَّللاو ! هن ، .دـیوش  یـسررب  هک  نیا  ات  دیـشک ، یم  نآ  يوس  هب  ار  نات  ناگدـید 
دـش دهاوخن  هَّللاو ! هن ، .يدـیمون  زا  سپ  رگم  دـش  دـهاوخن  دیـشک ، یم  شیوس  هب  مشچ  هچنآ  هَّللاو ! هن ، .دوش  ادـج  دـب ] زا  بوخ  ]

مشچ هچنآ 
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(1) .دشاب یم  دنمتداعس  هک  نآ  دسر  تداعس  هب  تسا و  دنمتواقش  هک  نآ  دسر  تواقش  هب  هک  هاگ  نآ  ات  دیشک ، یم  شیوس  هب 

هب داقتعا  هک  نایعیش   ) امش ثیدح  نیا  انامه  دومرف : هک  هدمآ  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ماما  ترـضح  زا  يرگید ، ثیدح  رد  و   - 5
ره دییوگب و  شیارب  رتشیب  درک ، رارقا  نآ  هب  هک  ره  نیاربانب  دـمر ، یم  نآ  زا  نامدرم  ياه  لد  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  دـیراد ) تبیغ 

طوقس نآ  رد  یمرحم  انـشآ و  درف  ره  هک  دیایب  شیپ  یـشیامزآ )  ) يا هنتف  هک  دیاب  انامه  .دیراذگ  او  ار  وا  دومن ، راکنا  ار  نآ  سک 
ات دـتفیب ، نآ  رد  مه  تسا ] قیقد  رایـسب  دـشک و  یم  نوریب  تسام  زا  ار  وم   ] دزاس یم  مین  ود  ار  يوم  سک  نآ  هک  ییاج  ات  دـیامن ،

(2) .دنامن یقاب  یسک  نامنایعیش  ام و  زج  هک  نیا 

نآ رابغ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  ترـضح  زا  فهرملا  وبا  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاـک ، زا  لـقن  هب  یفاو  رد  و   - 6
ریـضاحم مدرگ ! تیادـف  دیـسرپ : يوار  .دـنوش  كـاله  ریـضاحم  دـنازیگنارب ، ار  نآ  هک  دیـسر  دـهاوخ  یـسک  رب  بوـشآ ) هـنتف و  )

ینعم هب  رـصح )  ) باب زا  ریـصاحم ) تسا =(  هطقن  یب  فورح  اب  ای  ریـضاحم  دـیوگ : یفاو  رد   (3) .ناگدننک هلجع  دومرف : تسیچ ؟
.ندـیود و ینعم  هب  رـضح )  ) باـب زا  ءار ] ءاـح و   ] هطقن یب  فورح  ود  نیب  داـض ]  ] راد هطقن  فرح  اـب  اـی  .دـشاب و  یم  هنیـس  یگنت 

.تسا هدنود  رایسب  بسا  نآ  تسا و  ریضحم  عمج  ریضاحم  دیوگ : راحب  رد  هللا  همحر  یسلجم 
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: دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هَّللا  دـبعوبا  ترـضح  تفگ : هک  هدروآ  فـهرملا  وـبا  زا  دوـخ ، دنـس  هب  یناـمعن  تبیغ  رد  و   - 7
رب هعلق  دنتفای و  تاجن  ناگدنرامـش  کیدزن  .ناگدز و  باتـش  دومرف : تسیچ ؟ ریـضاحم  مدیـسرپ : دیوگ : .دـنوش  كاله  ریـضاحم 

(1) دنام …  تباث  دوخ  مکحم  ياه  هیاپ  يور 

مالـسلا هیلع  قداص  ماـما  هَّللا  دـبعوبا  ترـضح  تمدـخ  رد  تفگ : هک  هدرک ، تیاور  ریثک  نب  نمحرلا  دـبع  زا  دوخ ، دنـس  هب  و   - 8
هچ رما  نیا  دزاس ! وت  يادـف  ارم  دـنوادخ  درک : ضرع  سپ  تشاد ، روضح  باـنج  نآ  تمدـخ  رد  زین  يدـسا  مزهم  مدوب ، باـیفرش 

میلـست دنتـشگ و  كاله  ناگدز  باتـش  دندیـسرن و  ناشیوزرآ  هب  نادنموزرآ  دومرف : تشگ !؟ ینالوط  ام  رب  هک  دش  دـهاوخ  عقوم 
.تشگ دیهاوخ  زاب  ام  يوس  هب  و  دنتفای ، تاجن  ناگدش 

کیدزن دنتشگ و  كاله  ریضاحم  نابحاص  دومرف : هک  هدروآ  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  رفعجوبا  ترضح  زا  دوخ ، دنس  هب  و   - 9
يزیگنا تفگـش  يزوریپ  هودنا ، مغ و  زا  دعب  هک  یتسرد  هب  دش ، راوتـسا  دوخ  مکحم  ياه  هیاپ  رب  هعلق  دنتفای و  تاجن  ناگدنرامش 

(2) .دوب دهاوخ 

تیادـف متـشاد : هضرع  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  نسحلاوبا  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدروآ ، لـیله  نب  میهاربا  زا  دوخ ، دنـس  هب  و   - 10
نم هب  هراب ] نیارد   ] هک یلاح  رد  مریمب  ایآ  ینیب ، یم  هک  ما  هدیـسر  یّنـس  هب  زین  نم  درپس ، ناـج  رما  نیا  راـظتنا  رد  نم  ردـپ  مدرگ !

ضرع ینک ؟ یم  هلجع  وت  قاحساوبا ! يا  دومرف : یهدن ؟ عالطا 
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: دومرف .ما  هدیسر  ینیب ، یم  هک  نس  نیا  هب  هک  یتروص  رد  مشاب ، هتشادن  باتش  ارچ  منک و  یم  هلجع  دنگوس ! ادخ  هب  .يرآ  مدرک :
هک اج  نآ  ات  دیدرگ و  شیامزآ  دوش و  ادج  دب ] ای  بوخ   ] هک نآ  ات  دبای  یمن  ماجنا  راک  نیا  قاحـساوبا ! يا  دنگوس ! ادخ  هب  انامه 

(1) .دنادرگرب ار  دوخ  تسد  فک  سپس  .دنامن  ياج  رب  امش  زا  یکدنا  زج 

 -: ّلجوّزع يادخ -  هدومرف  هرابرد  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  ریثک ، نب  نمحرلا  دبع  زا  دوخ ، دنـس  هب  و   - 11
هک هدومرف  رما  ّلجوّزع -  يادخ -  .تسا  ام  رما  نآ  دومرف : .دینکم  باتـش  نآ  رد  دمآ ، دـنوادخ  رما  ُهُولِْجعَتْـسَت ؛» الَف  ِهَّللا  ُْرمَأ  یتَأ  »

هیلع مئاـق  ترـضح   ] وا جورخ  .بـعُر و  ناـنمؤم و  ناگتـشرف و  دـنیامن : دـییأت  ار  نآ  رکـشل  هـس  هـک  نـیا  اـت  دوـشن ، هـلجع  نآ  رد 
ْنِم َکُّبَر  َکَجَرْخَأ  امَک  : » یلاعت يادخ  هدومرف  تسا  نیمه  .دوب و  دـهاوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  جورخ  دـننامه  [ مالـسلا

.تخاس نوریب  تا  هناخ  زا  دیحوت ] هملک  يالعا  يارب  و   ] قح هب  ار  وت  دنوادخ  هک  نانچمه  (2) ؛ ِّقَحلِاب » َِکْتَیب 

.تسا هدروآ  تیاور  ار  نیمه  لثم  دیفم ، خیش  تبیغ  زا  دوخ ، دنس  هب  هّجحملا  باتک  (3) و  ناهربلا ریسفت  رد  و 

زا نابا ، زا  دوخ  دنـس  هب  يربط ، ریرح  نب  دـمحم  رفعجوبا  خیـش  فیلأت  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دنـسم  زا  زین  باـتک ، ود  نآ  رد  و   - 12
هک هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 
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هبعک و هناخ  رب  ياپ  کی  وا  سپ  دتـسرف ، یم  يدیفـس  هدنرپ  لکـش  هب  ار  لیئربج  دنوادخ  دزیخاپب ، مالـسلا  هیلع  مئاق  هاگره  دومرف :
رد دمآ ، دنوادخ  رما  ُهُولِْجعَتْـسَت ؛» الَف  ِهَّللا  ُْرمَأ  یتَأ  : » دنز یم  گناب  دنلب  يادـص  اب  سپـس  دراذـگ ، یم  سدـقملا  تیب  رب  رگید  ياپ 

تعکر ود  میهاربا  ماقم  رد  دوش و  یم  رضاح  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  هاگ  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دینکم  باتـش  نآ 
هک یتسرد  هب  دنک ، یم  تکرح  دنشاب  شنوماریپ  دنتسه ، رفن  هدزیس  دصیـس و  هک  شباحـصا  هک  یلاح  رد  سپـس  دراذگ ، یم  زامن 

گنـس وا  اـب  دـیامن و  یم  جورخ  سپ  دـننک ، یم  ترجه  دوـخ  باوـختخر  زا  هنابــش  هـک  دنتــسه  یناـسک  وا ، باحــصا  ناـیم  رد 
.دیور یم  هایگ  نیمز  زا  دنکفا ، ار  نآ  نوچ  هک  تسه ، [ یصوصخم ]

: دومرف هدروآ  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یحیحص  دنـس  هب  نیدلا ، لامک  باتک  رد  قودص  خیـش  نیثّدحملا  سیئر  و   - 13
دوش یم  لزان  يدیفس  هدنرپ  تروص  هب  هک  تسا ، مالسلا  هیلع  لیئربج  دنک ، یم  تعیب  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  اب  هک  یسک  نیلّوا 

يادـص اب  دراذـگ و  یم  سدـقملا  تیب  رب  ار  رگید  ياپ  مارحلا و  هَّللا  تیب  رب  ياپ  کـی  سپـس  دـیامن ، یم  تعیب  ترـضح  نآ  اـب  و 
دنراد تلالد  ثیدح  ود  نیا  میوگ : یم   (1) «. ُهُولِْجعَتْسَت الَف  ِهَّللا  ُْرمَأ  یتَأ  : » دنز یم  گناب  دنونش  یم  ار  نآ  نایناهج  همه  هک  ییاسر 
ماگنه نآ  رد  لیئربج  هک  نیا  و  دـشاب ، یم  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترـضح  روهظ  هیآ ، رد  هَّللا  رما  زا  روظنم  هک  نیا  رب 

.ملاعلا هَّللاو  تسا  ناگدننک  باتش  نارکنم و  شهوکن  بلطم و  نیمه  رب  ندومن  تلالد  تهج  هب  دناوخ ، یم  ار  هیآ  نیا 
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هیلع قداص  ماما  هَّللا  دبعوبا  ترضح  زا  نام ، باحـصا  یـضعب  زا  ملاس ، نب  ماشه  زا  یـشاّیع ، زا  لقن  هب  ناهربلا ، ریـسفت  رد  و   - 14
.مدرک لاؤس  ُهُولِْجعَتْسَت » الَف  ِهَّللا  ُْرمَأ  یتَأ  : » یلاعت يادخ  هدومرف  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دیوگ : يوار  هک  هدمآ  مالـسلا 

سپ دمآ ، یهلا  رما  هک : تسا  دنوادخ  هدومرف  نآ  داد ، ربخ  ینّیعم  تقو  رد  ار  يزیچ  عوقو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هاگره  دومرف :
یندش عقاو  هک  دهد  ربخ  ار  يزیچ  دنوادخ  رگا  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  .دسر  ارف  تقو  نآ  ات  دینکم ، باتـش  نآ  رد 

(1) .تسا هدش  عقاو  نآ  هک  ییوگ  تسا ،

يادـخ هدومرف  هرابرد  هدروآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  لّـضفم ، زا  دوخ  دنـس  هب  نادـمح ، نب  نیـسح  باـتک  رد  و   - 15
اْهنِم َنوُقِفْـشُم  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  اِهب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  اَِهب  ُلِْجعَتْـسَی  ٌبیِرَق  َهَعاّسلا  َّلََعل  َکیِرْدـُی  امَو  [: » يروش  ] قسعمح هروس  رد  یلاـعت 
نانآ دشاب ، کیدزن  تعاس  نآ  هک  دـیاش  یناد ، هچ  و  (2) ؛ ٍدـیَِعب » ٍلالَـض  یَِفل  ِهَعاّسلا  ِیف  َنوُراُمی  َنیِذَّلا  َّنِإ  الَأ  ُّقَحلا  اَهَّنَأ  َنوُمَْلعَیَو 
دنناد یم  دنکانمیب و  نآ  زا  دنا ، هدروآ  نامیا  هک  نانآ  یلو  دننک ، یم  هلجع  رخـسمت ] يور  زا   ] نآ هرابرد  دنرادن ، نامیا  نآ  هب  هک 

[ دندومرف  ] .دنتـسه يرود  یهارمگ  رد  انامه  دننک ، یم  لادـج  تعاس  هرابرد  هک  نانآ  یتسرد  هب  دـینک ! هّجوت  .تسا  ّقحرب  نآ  هک 
لادج  » ینعم نم ! يالوم  يا  متشاد : هضرع  دیوگ ]: لضفم  ، ] تسا مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  روهظ  ماگنه  تعاس ،»  » زا روظنم  هک :
تقو هچ  دوب و  دـهاوخ  اجک  رد  تساـجک و  وا  دـید و  ار  وا  یـسک  هچ  دـش و  دـلوتم  یک  دـنیوگ : یم  دومرف : تسیچ ؟ دـننک » یم 

هب نانخس  نیا  مامت  دنک !؟ یم  روهظ 
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يارب هتبلا  دنا و  هدرب  نایز  ترخآ  ایند و  رد  هک  دنتـسه  نانآ  .وا  تردق  اضق و  رد  دیدرت  تسا و  دنوادخ  رما  رد  یگدزباتـش  تهج 
.دوب دهاوخ  يدب  تبقاع  نارفاک ،

رت ناسآ  اه  هوک  ندنک  رب  ياج  زا  يارب  ندرک  شالت  دومرف : هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هئام ، عبرا  ثیدـح  رد  و   - 16
دنوادخ نآ  زا  نیمز  هک  دینک  ربص  دـیهاوخب و  يرای  دـنوادخ  زا  دراد ، ینّیعم  تقو  هک  یتموکح  نتخادـنارب  يارب  شالت  زا  تسا ،

.تسا ناگـشیپاوقت  يارب  [ ییاـهن يزوریپ  بوـخ و   ] تبقاـع دراپـس و  یم  ثرا  هب  ار  نآ  دـهاوخب  شناگدـنب  زا  سک  ره  هـب  تـسا ،
تواسق ار  ناتیاه  لد  هک  دیرامشم ، ینالوط  ار  تّدم  دش و  دیهاوخ  نامیشپ  هک  دینکم ، باتش  شتقو  ندیسر  زا  شیپ  يرما  هرابرد 

.دریگ یم 

دمحم رفعجوبا  ترضح  مدینـش  تفگ : هک  هدروآ ، فلد  یبا  نب  رقـص  زا  دوخ ، دنـس  هب  هیوباب  نبا  نیدلا ، لامک  باتک  رد  و   - 17
شتعاـطا نم و  هتفگ  شا  هتفگ  نم و  رما  وا  رما  تسا ، یلع  مرـسپ  نم  زا  دـعب  ماـما  اـنامه  دومرف : یم  مالـسلا  اـمهیلعاضرلا  یلع  نب 

شردـپ زا  تعاطا  شتعاطا  ردـپ و  هتفگ  شا  هتفگ  شردـپ و  رما  وا  رما  تسا ، نسح  شرـسپ  وا ، زا  دـعب  ماما  تسا و  نم  زا  تعاطا 
نـسح زا  دـعب  ماـما  سپ  هلآو ! هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـنزرف  يا  مدرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  .دـش  تکاـس  سپـس  .دـشاب  یم 
راظتنا ّقح ، هب  مئاق  شرسپ  نسح ، زا  دعب  ماما  هک  یتسرد  هب  دومرف : هاگ  نآ  درک ، هیرگ  تّدش  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تسیک ؟

مایق وا  هک  نوچ  دومرف : هدش ؟ هدیمان  مئاق  ارچ  هلآو ! هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دنزرف  يا  متشاد : هضرع  تسا » رَظتنم )  ) هدش هدیـشک 
هب نادقتعم  رتشیب  ندش  دترم  شدای و  ندش  شوماخ  زا  سپ  دنک ، یم 
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شیاهزور هک  تسا ، یتبیغ  ار  وا  هک  نوچ  دومرف : تسا ؟ هدـش  هدـیمان  هدـش ) هدیـشک  راظتنا   ) رَظتنم وا  ارچ  مدرک : ضرع  .شتماـما 
دنیامن و راکنا  ار  وا  ناگدننک  دیدرت  دنـشاب و  شجورخ  رظتنم  ناصلخم  [ تبیغ نآ  رد   ] سپ دوب ، دـهاوخ  ینالوط  شتّدـم  رایـسب و 

یم كاله  نآ  هرابرد  ناگدز  باتـش  دنوش و  یم  وگغورد  نآ  رد  ناراذگ  تقو  دـنریگ و  یم  هرخـسم  هب  ار  وا  دای  ناگدـننک  یفن 
(1) .دنبای یم  تاجن  نآ  دروم  رد  ناگدش  میلست  دندرگ و 

ِماـحْرَألا اُولوُأَو  : » دـش لزاـن  اـم  هراـبرد  هیآ  نیا  دومرف : هک  هدروآ ، مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  دیـس  ترـضح  زا  دوخ ، دنـس  هب  و   - 18
هیآ نـیا  .دنتـسه و  یلوا  رگیدـکی  هـب  تبــسن  ادـخ  باـتک  رد  یبـسن  نادـنواشیوخ  و  (2) ؛ ِهَّللا » ِباــتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهـُـضَْعب 

نیـسح هیّرذ  رد  ار  تماما  داد و  رارق  وا  لـسن  رد  یقاـب  هملک  ار  نآ  و  (3) ؛ ِِهبِقَع » ِیف  ًهَِیقاب  ًهَِملَک  اهَلَعَجَو  : » دـش لزان  ام  هراـبرد  [ زین ]
، تسا يرگید  زا  رت  ینالوط  اه  نآ  زا  یکی  هک  تسه  تبیغ  ود  ار  اـم  مئاـق  هک  یتسرد  هب  .تماـیق و  زور  اـت  داد ، رارق  مالـسلا  هیلع 

نیا هب  نادقتعم  رتشیب  هک  نآ  ات  دش ، دهاوخ  ینالوط  ردق  نآ  يرگید  اّما  و  تسا ، لاس  شـش  ای  هام  شـش  ای  زور  شـش  یلّوا  تبیغ 
رد مینک  مکح  ام  هچنآ  زا  دشاب و  حیحص  شتفرعم  يوق و  شنیقی  هک  یسک  رگم  دنام ، یمن  تباث  نآ  رب  سپ  دندرگزاب ، نآ  زا  رما 

(4) «. دشاب میلست  تیب  لها  هب  دنکن و  ساسحا  یتحاران  هنوگ  چیه  لد 

اب ّلجوّزع -  يادخ -  نید  انامه  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  و   - 19

ص:171

ح 3. ، 2/360 نیدلا ، لامک  . 212 - 1
هیآ 75. لافنا ، هروس  . 213 - 2

هیآ 28. فرخز ، هروس  . 214 - 3
ح 8. باب 31 ، ، 2/323 نیدلا ، لامک  . 215 - 4

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 183 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_171_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_171_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_171_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_171_4
http://www.ghaemiyeh.com


میلـست ام  هب  یـسک  ره  سپ  دـیآ ، یمن  تسد  هب  میلـست  اب  زج  دوش و  یمن  كرد  دـساف  ياهرایعم  لطاب و  يارآ  صقان و  ياه  لقع 
كاله دنک ، لمع  دوخ  يأر  سایق و  هب  سک  ره  دبای و  تیاده  دیامن ، ادتقا  ام  هب  هک  نآ  ره  دنام و  ملاس  [ نید تکاله  زا  ، ] ددرگ

یناثم و عبس  هک  ییادخ ]  ] نآ هب  دنک ، ساسحا  یگنت  دوخ  هنیـس  رد  مینک  یم  مکح  ای  مییوگ  یم  ام  هچنآ  زا  سک  ره  ددرگ و  یم 
(1) .تسین هجوتم  دوخ  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  رفاک  هدومرف  لزان  ار  میظع  نآرق 

ناـمیالوم زا  دوـخ ، دنـس  هب  یمق -  یلوـق  هب  و  يزار -  زاّزخ  یلع  نب  دـمحم  نـب  یلع  مدـقا  خیـش  رثـالا  هیاـفک  باـتک  رد  و   - 20
زا سپ  هک  دناوخ  يا  هبطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يزور  دومرف : هک  هدمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح 

موش و یم  توعد  ترخآ ] ناـهج  هب   ] نم اـیوگ  مدرم ! ياـه  هورگ  يا  دومرف : نینچ  دروآ ، ياـج  هب  ار  یهلا  ياـنث  دـمح و  هک  نآ 
ات ار ، منادناخ  مترتع  ادـخ و  باتک  مراذـگ ؛ یم  ياجرب  اهبنارگ  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  انامه  منک و  یم  تباجا  ار ] قح  توعد  ]
زا رتاناد  اه  نآ  هک  دیهدن  دای  نانآ  هب  دیزومایب و  نانآ  زا  سپ  دش ، دیهاوخن  هارمگ  هاگ  چیه  دـینزب ، گنچ  ود  نیا  هب  هک  نامز  ره 

هیلع هللا  یلـصربمغیپ  سپـس  .درب  یم  ورف  ار  دوخ  لها  تروص  نآ  رد  دـنامب ، یلاخ  رگا  دـنام و  یمن  یلاخ  نانآ  زا  نیمز  دـنیامش ،
یلاخ تقلخ  رب  دوخ  تّجح  زا  ار  تنیمز  وت  هتبلا  دوش و  یمن  هدیرب  دبای و  یمن  نایاپ  ملع  هک  مناد  یم  نم  ایادـخ ! راب  تفگ : هلآو 

ددرگن لطاب  وت  تّجح  ات  دنام ، یفخم  دشاب و  ناسرت  ای  دوشن ، تعاطا  دشاب و  راکشآ  هک  يراذگ ، یمن 
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رتشیب همه  زا  دنوادخ  دزن  ناش  ردق  رت و  مک  همه  زا  نانآ  هرامش  دنوشن ، هارمگ  يا ، هدومرف  ناشتیاده  هک  نآ  زا  سپ  وت  ناتسود  و 
.تسا

: دـیامرف یم  دـنوادخ  نسح ! يا  دومرف : یتسین !؟ قلخ  مامت  رب  تّجح  وت  ایآ  هَّللا ! لوسر  اـی  مدرک : ضرع  دـمآ ، نییاـپ  ربنم  زا  یتقو 
باذـع زا   ] هدـنناسرت نم  سپ  .تسه  ییاـمنهار  یموق  ره  يارب  يا و  هدـنناسرت  وت  اـنامه  و  (1) ؛ ٍداه » ٍمْوَق  ِّلُِکلَو  ٌرِذـْنُم  َْتنَأ  اـمَّنِإ  »

!؟ دنام یمن  یلاخ  تّجح  زا  نیمز  يدومرف : هَّللا ! لوسر  ای  متفگ : .تسا  هدننک  تیاده  یلع  متسه و  [ یهلا

هک قیقحت  هب  وت و  زا  دعب  تّجح  ماما و  نیسح  یتسه و  وا  زا  دعب  ماما  تّجح و  وت  تسا و  نم  زا  دعب  تّجح  ماما و  وا  .يرآ  دومرف :
سپ یلع ، شّدج  مانمه  دنیوگ  یلع  ار  وا  هک  دش  دهاوخ  دلوتم  يرـسپ  نیـسح  بلُـص  زا  هک  هدومرف  هاگآ  ارم  ریبخ  فیطل  يادـخ 
یلع تشپ  زا  دنوادخ  و  ماما ، دنوادخ و  تّجح  تسا  وا  دریگ و  یم  تسد  هب  ار  رما  مامز  یلع  شرـسپ  تشذـگرد ، نیـسح  هاگره 

ماما و تسا  وا  .نم و  نامرف  وا  نامرف  تسا و  نم  ملع  وا  ملع  تسا ، نم  هب  مدرم  نیرت  هیبش  نم و  مانمه  درک  دهاوخ  دـلوتم  يرـسپ 
ماـما و تسا  وا  تسا و  مدرم  نایوگتـسار  دـنیوگ ، رفعج  ار  وا  هک  تشگ  دـهاوخ  دـلوتم  يدـنزرف  وا  زا  و  شردـپ ، زا  دـعب  تّـجح 

مدرم نیرت  شوک  تخس  نارمع ، نب  یسوم  مانمه  تخاس  دهاوخ  دلوتم  يدنزرف  رفعج  بلُـص  زا  دنوادخ  و  شردپ ، زا  دعب  تّجح 
یسوم بلُص  زا  دنوادخ  شردپ و  زا  دعب  تّجح  ماما و  تسا  وا  سپ  تدابع ، رد 
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زا دعب  تّجح  ماما و  تسا  يو  هک  وا ، تمکح  هاگیاج  دـنوادخ و  ملع  نوناک  دـنیوگ ، یلع  ار  وا  هک  دروآ ، دـهاوخ  نوریب  يرـسپ 
زا دنوادخ  شردپ و  زا  دعب  تجح  ماما و  تسا  وا  هک  دنمان ، دمحم  ار  وا  هک  درک  دـهاوخ  دـلوتم  يرـسپ  وا  زا  دـنوادخ  و  شردـپ ،

ِبلُص زا  یلاعت  يادخ  و  شردپ ، زا  دعب  تجح  ماما و  تسا  وا  هک  دنیوگ ، یلع  ار  وا  هک  تخاس  دهاوخ  دلوتم  يرسپ  دمحم  بلُص 
دهاوخرب يدنزرف  نسح  زا  دنوادخ  و  شردپ ، زا  دعب  تّجح  ماما و  تسا  وا  هک  دـنیوگ ، نسح  ار  وا  هک  دروآ  دـهاوخ  يرـسپ  یلع 

و دوش ، یمن  هدـید  هک  نیا  ات  ددرگ  یم  بیاغ  دـشاب ، یم  شناتـسود  شخب  تاجن  مدرم و  رب  دوخ  نامز  ماـما  مئاـق ، تّجح ، دروآ 
دهاوخ ماجنا  یک  هدعو  نیا  دنیوگ : یم  ناگدننک ] دیدرت   ] دننام و یم  تباث  رگید  يا  هّدع  دندرگ و  یمرب  وا  هب  داقتعا  زا  يا  هّدـع 
دهاوخ ینالوط  ردـق  نآ  ار  زور  نآ  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  دـنامن ، یقاب  زور  کـی  زج  اـیند  زا  هچناـنچ  دـیتسه !؟ وگتـسار  رگا  دـش 

زا نیمز  سپ  دشاب ، هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نانچمه  دیامن ، لدع  طسق و  زا  رپ  ار  ملاع  دـنک و  جورخ  ام  مئاق  هک  نیا  ات  تخاس ،
هّیرذ نم و  هیّرذ  رد  ار  هقف  ملع و  دنوادخ  هک  مدرک  اعد  نم  هداد و  امـش  هب  ارم  مهف  ملع و  دنوادخ  دـنام ، یمن  یلاخ  امـش  زا  یکی 

(1) .دهد رارق  ما 

تسا داحلا  رفک و  ببس  هکنیا  دوش و  یم  بترتم  نآ  رب  دسافم  زا  هچنآ  مومذم و  هلجع  ياه  هنوگ  نایب  رد  مود : شخب 

تسا داحلا  رفک و  ببس  هکنیا  دوش و  یم  بترتم  نآ  رب  دسافم  زا  هچنآ  مومذم و  هلجع  ياه  هنوگ  نایب  رد  مود : شخب 

لوا هنوگ 

لّمحت ربص و  نداد  تسد  زا  و  رما ، نیا  رد  ندرک  هلجع  یهاگ 
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رابخا زا  لفاغ  نـالهاج  دـنیامن و  یم  روهظ  ياـعدا  هک  دـنک ، يوریپ  يدـحلم  هدـننک و  هارمگ  دارفا  زا  صخـش  هک  دوش  یم  ببس 
یم هبتـشم  ماوع  رب  ار  بلطم  ناش  دساف  ياه  لایخ  نداد  هولج  اب  هک  دـنزاس ، یم  هارمگ  ار  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  هدیـسر 

يدارفا نینچ  زا  ات  دزیگنا  یمرب  ار  وا  رما  نیا  رد  ندرک  هلجع  هک  دـنناوخ ، یم  ارف  دوخ  تافارحنا  تاـفارخ و  هب  ار  ناـنآ  و  دـنیامن ،
ار مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  ياه  تمالع  ام  يارب  مالـسلا  مهیلع  ام  ناماما  هک  نیا  اب  دنک ، يوریپ  ناهرب  لیلد و  نودـب 

هدیدرگ روآدای  هجو  نیرت  نشور  هب  دوش ، یم  رهاظ  عقاو و  بانج  نآ  روهظ  ماگنه  هک  یمتح  مئالع  زین  و  دنا ، هدومرف  نایب  رکذ و 
نآ ندـش  راکـشآ  زا  شیپ  ای  ددرگ  تباین  یعّدـم  هک  یـسک  هب  و  مینامب ، تباث  تماما  هب  داقتعا  رب  هک  دـنا ، هدرک  رما  اـم  هب  و  دـنا ،
دوخ هانپ  رد  ناطیـش  ياه  يرگ  هولج  ِبیرف  زا  ار  ام  هک  میناهاوخ  دـنوادخ  زا  میهدـن ، تبثم  خـساپ  دـنک  روهظ  ياعدا  اه  تمـالع 

.دراد هاگن 

مود هنوگ 

ربمغیپ و بیذکت  يا  هلجع  نینچ  هجیتن  هک  ددرگ ، یم  نآ  عوقو  زا  ندـش  سویأم  ببـس  رما  نیا  رد  ندرک  باتـش  هک  دوش  یم  اسب 
عقاو یهلا  تموکح  نآ  هک  نیا  رب  ینبم  هدیـسر  ناـنآ  زا  يرایـسب  تاـیاور  رتاوتم و  راـبخا  رد  دوـب ، دـهاوخ  مالـسلا  مهیلع  ناـماما 

.تشذگ رت  شیپ  تایاور  نیا  زا  یتمسق  هک  میشکب ، ار  نآ  راظتنا  هک  دنا  هدومرف  رما  و  دش ، دهاوخ 

موس هنوگ 

لاجعتـسا نیـشیپ  هنوگ  زا  نیا  و  دوش ، یم  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاـص  ترـضح  ندرک  راـکنا  هیاـم  رما  نیا  رد  یگدزباتـش  ًاـنایحا 
لاح نیع  رد  و  دراد ، رواب  ار  ترـضح  نآ  ياقب  دشاب و  دقتعم  مهدزاود  ماما  تماما  هب  یـصخش  تسا  نکمم  نوچ  تسا ، رتدیدش 

ینالوط ببس  هب  دشاب  دیماان  سویأم و  شروهظ  زا 
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هیام هک  تسا  يا  هلجع  ماسقا  زا  مود  مسق  نیا  و  تشگ ، دهاوخ  ناگدش  كاله  زا  هک  نآ ، هب  تبـسن  ندرک  هلجع  و  تبیغ ، ندـش 
، دـناشک یم  دـنک ، راکنا  ًالـصا  ار  ترـضح  هک  ییاجنآ  هب  ار  وا  ندرک ، هلجع  هک  تسا  نیا  موس  مسق  و  تسا ، تراسخ  تکاله و 

.دش یم  رهاظ  تشاد  دوجو  رگا  دیوگب : دوخ  دساف  نامگ  اب  هک 

مراهچ هنوگ 

رد ندش  لخاد  نامیا و  زا  نتفر  نوریب  هیام  نیـشیپ  هنوگ  دننام  زین  نیا  و  دزادـنا ، یم  دـیدرت  کش و  رد  ار  یمدآ  هک  یندرک  هلجع 
شناتـسود هک  تسناد  یم  یلاعت  يادخ  رگا  : » هک دنا  هدومرف  تیاور  دنچ  رد  مالـسلا  مهیلع  ام  ناماما  و  تسا ، ناطیـش  نارای  رامش 

تبیغ نیدلا و  لامک  باتک  رد  تایاور  نیا  تشاد .» یمن  هدیشوپ  نانآ  زا  ندز  مه  رب  مشچ  کی  ار  دوخ  تّجح  دنتفا  یم  دیدرت  هب 
(1) .تسا هدمآ  رگید  ياه  باتک  ینامعن و 

مجنپ هنوگ 

نتخادـنا ریخأت  رد  ماما  رب  ندرک  ضارتعا  هیام  و  دوش ، یم  شردـق  اـضق و  هب  تبـسن  یلاـعت  يادـخ  رب  ندرک  ضارتعا  ببـس  هچنآ 
هلجع هک  دیامن ، يراج  نابز  رب  ار  نانخـس  نیا  دننام  و  دوش ، یمن  راکـشآ  ارچ  دـیوگب : صخـش  هک  تسا  نآ  ددرگ ، یم  شروهظ 
هدجس مدآ  رب  هک  دومرف  رما  ار  وا  دنوادخ  یتقو  هک  تسا ، ناطیش  وریپ  دنوادخ  رب  لاکـشا  ضارتعا و  رطاخ  هب  دروم  نیا  رد  هدننک 

هک یتروص  رد  يدیرفآ ؟ لِگ  زا  ار  وا  هک  یسک  يارب  منک  هدجس  ایآ  (2) ؛ ًانیِط » َْتقَلَخ  ْنَِمل  ُدُجْسَأَء  : » تفگ درک و  ضارتعا  دنک 
َناک امَو  : » تسا هدومرف  دنوادخ 
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هاگره هک  دـیاشن  ار  نمؤم  نز  درم و  چـیه  و  (1) ؛ ْمِهِْرمَأ » ْنِم  ُهَرَیِخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  یَـضَق  اذِإ  ٍهَنِمُْؤم  ـالَو  ٍنِمْؤُِـمل 
[. دیامن راتفر  نآ  فالخرب  و   ] دنیزگرب ار  نآ  ریغ  دننک  مکح  يدروم  رد  وا  لوسر  ادخ و 

ار دنوادخ  یموق  رگا  : » دومرف هک  هدروآ  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبع  یبا  ترـضح  زا  یحیحـص  دنـس  هب  ینیلک  خیـش  و 
هام و  دـنروآ ، ياج  هب  ار  هَّللا  تیب  جـح  دـنزادرپب و  ار  تاکز  دـنراد و  ياپ  رب  ار  زاـمن  دـنزروب و  كرـش  هک  نآ  یب  دـننک  تداـبع 

[ دوبن رتهب   ] ایآ دـنیوگب : هداد  ماـجنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  اـی  هدرک  دـنوادخ  هک  يزیچ  هب  سپـس  و  دـنریگب ، هزور  ار  ناـضمر 
هیلع ترضح  نآ  هاگ  نآ  .دوب  دنهاوخ  كرشم  ببـس  نیمه  هب  دنـشاب ، هتـشاد  لد  رد  يزیچ  نینچ  ای  داد ؟ یم  ماجنا  ار  نیا  فالخ 

َْتیَضَق اّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجَی  َُّمث ال  ْمُهَْنَیب  َرَجَش  امِیف  َكوُمِّکَُحی  یّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَرَو ال  الَف  : » درک توالت  ار  هیآ  نیا  مالسلا 
تموصخ اه و  عازن  زا  هچنآ  دروم  رد  ار  وت  هک  نیا  ات  تشاد  دنهاوخن  نامیا  دنگوس ! تراگدرورپ  هب  زگره ، (2) ؛ ًامِیلْسَت » اوُمِّلَُسیَو 

میلـست ًالماک  دنـشاب و  هتـشادن  یـضارتعا  چیه  لد  رد  يا  هدرک  مکح  هچنآ  زا  سپـس  دـنیامن  مکاح  دـهد  یم  يور  ناشنایم  رد  اه 
.(3) ندش » میلست  داب  امش  رب  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس  .دندرگ  وت  نامرف 

مشش هنوگ 

تبسن یلاعت و  يادخ  لدع  راکنا  تقیقح  رد  نیا  دیامن و  راکنا  ار  تبیغ  تمکح  صخـش ، هک  دوش  یم  ببـس  ندرک  هلجع  یهاگ 
تسیاشان نداد 
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فرح رد  مراهچ  شخب  رد  نآ  ندش  ینالوط  تبیغ و  ياه  تمکح  زا  یخرب  و  تسا -  نآ  زا  رترب  رایسب  دنوادخ  هک  تسا -  وا  هب 
.دش دهاوخ  رهاظ  هیلع -  هَّللا  تاولص  ترضح -  نآ  روهظ  زا  دعب  نآ  رارسا  زا  یضعب  و  تشذگ ، نیع 

متفه هنوگ 

ماما راظتنا  هب  هک  دوش  یم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ثیداحا  ندرمش  کبس  ببس  ندوبن ، میلـست  ندرک و  هلجع  یهاگ  هک  نیا 
، درامش یم  کبس  ار  رابخا  نآ  شندرک  هلجع  تهج  زا  هدزباتش  صخـش  سپ  دنا ، هدومرف  رما  فیرّـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  بیاغ - 

نانآ دوخ  ندرمش  کبس  تقیقح  رد  مالسلا  مهیلع  ناماما  نانخس  ندرمش  کبس  نوچ  دریگ ، یم  رارق  رافک  رامش  رد  راک  نیا  اب  و 
یم وا  هب  ندیزرو  رفک  لج  زع و  يادخ  ندرمـش  کبـس  و  تسا ، لجوّزع -  يادخ -  هب  ییانتعا  یب  نانآ  ندرمـش  کبـس  و  تسا ،

.میرب یم  هانپ  تیاده  زا  سپ  یهارمگ  زا  یلاعت  يادخ  هب  دشاب ،

دور یم  نوریب  نامیا  زا  یهاگ  و  : » دومرف هک  هدمآ  تیاور  نامیا  رفک و  نایب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لوقعلا  فحت  باتک  رد 
ناهانگ ندش  بکترم  قسف و  یهارمگ ، كرـش ، رفک ، دنتـسه : فورعم  دنراد و  تهابـش  مه  هب  همه  هک  ییاهراک  زا  تهج  جنپ  هب 

هک يراک  ره  رد  ددرگ ، ماجنا  يراگنا  لهس  ندرمش و  کبس  راکنا و  یفن و  يور  زا  هک  تسا  یتیـصعم  ره  رفک  ینعم  سپ  .هریبک 
(1) تسا …  رفک  ینعم  نآ  ینعم  و  تسا ، رفاک  نآ  لعاف  و  گرزب ، ای  دشاب  کچوک 

متشه هنوگ 

جَرَف دروم  رد  هک  يرابخا  ّدَر  هیام  ندرک  هلجع  هک  دوش  یم  اسب 

ص:178
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یتدم یتقو  شربص  یمک  هنیس و  یگنت  رطاخ  هب  هدزباتش  لوجع و  صخش  نوچ  دش ، دهاوخ  هدیسر  مالسلا  هیلع  نامیالوم  روهظ  و 
و هدشن ، رداص  راهطا  همئا  زا  رابخا  نیا  دیاش  هک : دنک  یم  هسوسو  وا  هب  و  ددرگ ، یم  ّطلـسم  وا  رب  ناطیـش  درذگ  یم  وا  رب  ینالوط 
هب راک  نیا  زا  هک  یعفانم  حلاصم و  تهج  هب  دنشاب ، هتخاس  ار  اه  نآ  رابخا  نیا  نایوار  زا  یضعب  ای  بهذم  نیا  هب  ناگدیورگ  دیاش 

نتفریذپن ندرک و  در  هب  شراک  تبقاع  هک  ییاج  ات  دریگ  یم  تّوق  هتـسویپ  شنهذ  رد  رادـنپ  لایخ و  نیا  و  تسا ! هدیـسر  یم  نانآ 
نادـمتعم هچنآ  ندرک  در  هک  اریز  تسا ، یهاگیاج  دـب  هک  دـنک  یم  طوقـس  منهج  تکاله  هّرد  هب  و  ددرگ ، یم  یهتنم  راـبخا  نیا 

تیاور رد  هک  نانچ  تسا ، ناشیا  قح  هب  ندـیزرو  رفک  ناماما و  دوخ  ّدَر  تقیقح  رد  دـننک  یم  لقن  ناشیا  زا  مالـسلا  مهیلع  ناماما 
رظن هچ  متـشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادـبعوبا  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدـمآ  نآ  ریغ  لئاسو و  باتک  رد  دـیزی  نب  رمع 
هیلع قداص  ماما  دنکن ؟ مه  در  ار  نآ  يدومرف و  دای  هک  دـینانچ  ردـق  بش  رد  امـش  هک  نیا  هب  دـنکن  رارقا  هک  یـسک  هرابرد  دـیراد 

نانیمطا نآ  هب  لاح  نیع  رد  دوش ، مامت  وا  رب  تّجح  ام  ملع  هب  عجار  دراد  نانیمطا  وا  هب  تبسن  هک  یسک  زا  رگا  هتبلا  دومرف : مالسلا 
.تسا رفاک  دنکن 

مهن هنوگ 

ياه سوه  اه و  هتساوخ  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هدیـسر  رابخا  هک  دوش  یم  ببـس  صاخـشا  زا  یـضعب  رد  یگدزباتـش  ًانایحا 
یهارمگ تلالـض و  هّرد  رد  بیترت  نیدب  سپ  دشاب ، یم  رابخا  رهاظ  ای  حیرـص  فالخرب  هک  يروط  هب  دیامن ، هیجوت  لیوأت و  دوخ 

ذایعلا هک -  درب  یم  ییاج  هب  ار  وا  راک  نیا  نوچ  دنک ، یم  طوقس 
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نیلوا و زا  هدـننک  هارمگ  ناهارمگ  زا  يرایـسب  هک  دـینیب  یمن  دـهد ، تبـسن  لاـعتم  يادـخ  ياـه  تّجح  هب  ار  ندرک  هارمگ  هَّللاـب - 
هارمگ مالسلا ، مهیلعوا  قح  رب  يافلخ  ادخ و  لوسر  ياه  هتفگ  دنوادخ و  نانخـس  رد  هیجوت  لیوأت و  ِرد  ندوشگ  ببـس  هب  نیرخآ 

يرگید ینعم  ندرک  روظنم  دنراد و  يرهاظ  هک  یتالمج  هب  نتفگ  نخس  هک  دنتـسنادن  و  دنتخادنا ، یهارمگ  هب  ار  نارگید  دندش و 
حـیبق و ـالقع  دزن  تسا و  مدرم  نتخاـس  هارمگ  دوش ، هداد  رارق  نآ  رب  یحـضاو  هنیرق  نشور و  تلـالد  هک  نیا  نودـب  رهاـظ  زا  ریغ 

ِهَْنتِفلا َءآِغْتبا  ُْهنِم  ََهباشَت  ام  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  : » هدومرف نآرق  هباشتم  تایآ  دروم  رد  یلاعت  يادخ  و  دـشاب ! یم  تشز 
زا يوریپ  یپ  رد  تسه ، یفارحنا  ناش  ياه  لد  رد  هک  ناـنآ  سپ  (1) ؛ ِْملِعلا » ِیف  َنوُخِـساّرلاَو  ُهَّللا  َّالِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  امَو  ِِهلیِوَْأت  َءآِغْتباَو 
رد نوخـسار  دـنوادخ و  زج  یـسک  ار  نآ  لیوأت  هک  نآ  لاح  و  نآ ، لـیوأت  روظنم  هب  هنتف و  بلط  هب  دـنور  یم  نآرق )  ) نآ هباـشتم 

 … دناد یمن  شناد 

ياه هقیلـس  و  تسه ، نآ  رد  اه  نآ  یناسفن  ياـهاوه  هچنآ  هب  دـننک  یم  لـیوأت  ار  اـه  نآ  صوصن  راـبخا و  رهاوظ  اـه  قمحا  نیا  و 
، دهد ناشن  ار  نآ  يدهاش  ای  دشاب  نآ  یـضتقم  یلیلد  هک  نآ  یب  دنیامن ، یم  لامعا  اه  نآ  رد  ار  دوخ  قنور  یب  ياهرادنپ  دـساف و 

تیاده زا  سپ  یهارمگ  زا  وت  هب  ایادخ ! راب  .تسا  نآ  دیدش  تنحم  تبیغ و  لوط  رد  ناش  ربص  یمک  هنیس و  یگنت  رطاخ  هب  نیا  و 
.نیملاعلا بر  نیمآ  .رادب  ظوفحم  نتفر  ههاریب  زا  ار  ام  دنگوس ، تبّرقم  يایلوا  قح  هب  اراگدرورپ ! میرب ، یم  هانپ 

ص:180
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مهد هنوگ 

ار نآ  دیدرگن  عقاو  تقو  نالف  ات  رگا  هک  نیا  دریگب  میمصت  لد  رد  هک  دوش  یم  ببس  رما  نیا  رد  يربص  مک  ندرک و  هلجع  یهاگ 
زا یکی  زا  تلاح  نیا  هک  اریز  دهد ، یم  رارق  هدنوش  كاله  ناکاّکش  رامـش  رد  ار  وا  تلاح  نیا  و  دزرو ، رفک  نآ  هب  دیامن و  راکنا 

؛ دریگ یم  همشچرس  تهج  ود 

 -. یلاعت هَّللاب  ذایعلا  دراد -  مالسلا  مهیلع  ناماما  ياه  هتفگ  ندوب  تسار  رد  کش  ای  - 

زا هچنآ  رد  ار  نانآ  هک  دـنا  هدومرف  رما  ام  هب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هک  نانیمطا  قوثو و  دروم  ناـیوار  ییوگتـسار  رد  کـش  اـی  و  - 
لئاسو لیبق  زا  ربتعم  باتک  دـنچ  رد  هدیـسر و  ءالعلا  نب  مساق  هب  هک  یفیرـش  عیقوت  رد  .مییامن و  قیدـصت  دـننک  یم  تیاور  ناـشیا 

ام زا  ام  نادمتعم  هچنآ  رد  دنک  دیدرت  هک  نیا  رد  تسین  ام  ناوریپ  زا  یـسک  يارب  يرذع  چیه  : » تسا هدـمآ  نینچ  هدـیدرگ  تیاور 
(1) و مییوگ …  یم  ناشیا  هب  ار  نام  زار  میراذـگ و  یم  ناـیم  رد  ناـنآ  اـب  ار  ناـمدوخ  ّرـس  اـم  هک  دـنا  هتـسناد  دـننک ، یم  تیاور 

.دراد تلالد  نیعم  نیمه  رب  زین  يرایسب  تایاور 

مهدزای هنوگ 

، دـیامن یم  در  ار  اه  نآ  ای  دـنک  یم  کش  زین  هدـش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هک  يرابخا  ریاس  رد  یگدزباتـش ، رثا  رب  یهاگ 
هک يرابخا  هک  درادنپ  یم  نینچ  هدومنن  راوتسا  یتباث  هیاپ  مکحم و  يانبم  رب  ار  شداقتعا  هک  يا  هدز  باتش  لوجع و  صخـش  نوچ 

ینعی  ) هدـش تیاور  وا  زا  هک  یـسک  اـی  راـبخا  نآ  يوار  رد  کـش  تهج  هب  تسین ، تسار  هدیـسر  روهظ  جَرَف و  هب  هدـعو  دروم  رد 
زا هک  يرابخا  ریاس  هب  تبسن  ار  رادنپ  نیا  و  نیعمجا ) مهیلع  هَّللا  تاولص  ناماما  ای  ربمغیپ 
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رد بیترت  نیدب  و  دنک ، یم  سایق  زین  هدیدرگ  رداص  اهدیعو و …  هدعو و  باقع و  باوث و  زا  رگید  روما  رد  مالسلا  مهیلع  ناماما 
.ادخ رب  هانپ  دریگ ، یم  رارق  رافک  ناهارمگ و  رامش 

مهدزاود هنوگ 

لها نینمؤم  تسا ، وا  هنیـس  یگنت  يربص و  مک  رثا  رب  هک  کش ، ای  داقتعا  مدـع  ببـس  هب  هدزباتـش  لوجع  صخـش  هک  دوش  یم  اسب 
و لجوّزع -  يادخ -  راک  نیا  اب  و  دریگ ، یم  ازهتـسا  رخـسمت و  هب  ار  دنتـسه  مالـسلا  هیلع  نام  يالوم  جَرَف  روهظ و  رظتنم  هک  نیقی 

هدـیزرو دانع  هنأش -  لج  دـنوادخ -  اب  تسا و  رفاک  یـصخش  نینچ  دـیدرت  نودـب  .دـیامن و  یم  ازهتـسا  ار  مالـسلا  مهیلعوا  يایلوا 
نادرگرس ناشنایغط  رد  ار  نانآ  دنک و  یم  ازهتـسا  ار  اه  نآ  دنوادخ  (1) ؛ َنوُهَمْعَی » ْمِِهنایْغُط  ِیف  ْمُهُّدُمَیَو  ْمِِهب  ُئِزْهَتْـسَی  ُهَّللَا  ، » تسا

امَّلُکَو َْکلُفلا  ُعَنْصَیَو  : » هدومرف اه  نآ  هرابرد  یلاعت  يادخ  هک  ینارفاک  نآ  دنـشاب ، حون  موق  ناس  هب  یناسک  نینچ  .دزاس و  یم  اهر 
ُّلِحَیَو ِهیِزُْخی  ٌباذَع  ِهِیتْأَی  ْنَم  َنوُمَْلعَت  َفْوَسَف  َنوُرَخْسَت *  امَک  ْمُْکنِم  ُرَخْسَن  ّانِإَف  اّنِم  اوُرَخْسَت  ْنِإ  َلاق  ُْهنِم  اوُرِخَـس  ِهِمْوَق  ْنِم  ٌأَلَم  ِْهیَلَع  َّرَم 
دندرک یم  هرخسم  ار  وا  دنتـشذگ  یم  وا  رب  شموق  دارفا  زا  یعمج  هاگره  .تخاس و  یم  حون )  ) ار یتشک  و  (2) ؛ ٌمیِقُم » ٌباذَع  ِْهیَلَع 

کیمادک دینادب  نیا  زا  دعب  هک  میریگ  رخسمت  هب  ار  امش  يرگید ) زور   ) مه ام  دینک  هرخسم  ار  ام  امش  زورما  رگا  تفگ  یم  حون ) )
.دیسر دهاوخ  مئاد  باذع  تفرگ و  دهاوخ  هدننک  راوخ  باذع  ار  امش  ام و  زا 

مهدزیس هنوگ 

ندادن اضر  لاعتم و  قلاخ  رب  مشخ  بجوم  یگدزباتش  یهاگ 
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هللا یضر  يرْمَع  زا  هدش  تیاور  ياعد  رد  يور  نیمه  زا  .تسا و  یتخب  هریت  تکاله و  هیام  تفـص  نیا  دوش و  یم  یهلِإ  ياضق  هب 
میلعت نودب  ياناد  نآ  ییوت  و  ایادخ ! راب  هدمآ : نینچ  هدـش  هتفرگ  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  رمالا -  بحاص  ترـضح  زا  هک  هنع 

، دنکفا رب  يور  زا  تبیغ  هدرپ  دزاس و  راکـشآ  ار  دوخ  هک  یهد  نذإ  ار  تا  ّیلو  [ تموکح  ] روهظ رما  تسا  حالـص  هک  یتقو  نآ  هب 
لیجعت وت  ار  هچنآ  و  دتفیب ، ولج  يا  هتخادنا  ریخأت  هب  هچنآ  مشاب  هتـشادن  تسود  هک  هد  ییابیکـش  ربص و  [ تبیغ رما   ] نآ رب  ارم  سپ 
شواـک يا  هتخاـس  ناـهن  هچنآ  رد  و  مبلطن ، ار  شیاـشفا  يا  هداد  رارق  هدرپ  رد  وت  هچ  ره  .مشاـبن و  لـیام  ریخأـت ش  هب  نم  یهاوخب 

(1) مزادرپن …  عازن  هب  [ یناد یم  ار  حلاصم  همه  هک   ] وت اب  ناهج  روما  ریبدت  رد  میامنن و 

مهدراهچ هنوگ 

مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  جَرَف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  كرت  هیام  صاخشا  زا  یضعب  رد  يربص  یب  یگدزباتش و  هک  دوش  یم  اسب 
یتّدـم صخـش  هک  نیا  ببـس  هب  دوش ، یم  مورحم  تسه  جَرَف  لیجعت  يارب  اعد  رد  هک  يدـیاوف  جـیاتن و  زا  نآ  رثا  رب  و  ددرگ ، یم 

سپس دنلوغشم ، اعد  نیا  هب  هک  دنیب  یم  زین  ار  ترضح  نآ  یتسود  اعد و  لها  و  هدیدرگ ، لوغشم  رما  نیا  يارب  ندرک  اعد  هب  دیدم 
رما نیا  رد  یگدزباتش  يربص و  مک  ببس  هب  اذل  دیـسرن ، رورـس  یلاحـشوخ و  هب  داتفا و  ریخأت  هب  روهظ  جَرَف و  هک  دنک  یم  هدهاشم 

كرت ار  جَرَف  لیجعت  يارب  اعد  هک  دوش  یم  ثعاب  نیا  و  درادن ، يریثأت  وا  بلطم  ندـش  لصاح  رد  اهاعد  نآ  هک  درادـنپ  یم  نینچ 
هب اهاعد  ریاس  دننام  زین  اعد  نیا  هک  نیا  زا  لفاغ  دیوگ ،

ص:183
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تافانم نیا  هتبلا  .نآ  رد  اه  یگژیو  طورش و  نآ  شیادیپ  زا  دعب  رگم  ددرگ  یمن  راکشآ  شرثا  هک  دراد  یگتسب  یتافـص  طورش و 
ياه باوث  هدنزرا و  راثآ  زامن و  هب  هدـش  رما  هک  روط  نامه  ددرگ ، یم  بترتم  نآ  رب  يدـیاوف  و  هدـش ، اعد  هب  رما  هک  نآ  اب  درادـن 

لاثتما ار  شیالوم  رما  دشاب ، عمج  نآ  رد  طیارش  هک  نیا  نودب  داد  ماجنا  ار  زامن  تروص  یسک  هاگره  یلو  تسه ، نآ  رب  يرایـسب 
تـسا مزال  هدننک  اعد  رب  سپ  دوب ، دـهاوخ  زین  باقع  دروم  هکلب  دروآ ، یمن  تسد  هب  تسا  دـنموزرآ  زامن  راثآ  زا  هچنآ  و  هدرکن ،

.دیآ لیان  شدوصقم  وزرآ و  هب  ات  دیامن  تیّدج  اعد  طورش  لیصحت  رد  هک 

یم اعد  مالـسلا  هیلع  رمألا  بحاص  ترـضح  روهظ  لیجعت  يارب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ربمغیپ و  هک  هدـمآ  تایاور  رد  دـییوگب : رگا 
نونکات مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  روهظ  لاح  نیا  اب  دشاب ، یم  لامک  تحص و  طیارش  مامت  عماج  نانآ  ياعد  دیدرت  یب  و  دنا ، هدرک 

ود هب  بلطم  نیا  باوج  مییوگ : تسین ؟ کش  دروم  نامیا  لها  دزن  ناشیا  ياعد  ندوب  باجتسم  هک  یتروص  رد  تسا ، هتفاین  ماجنا 
؛ ددرگ یم  نایب  هجو 

سپ شیپ و  ناکما  هک  تسا  هّیئادـب  روما  زا  مالـسلا  هیلع  رمألا  بحاـص  ترـضح  روهظ  هک  تسا  نآ  ياـیوگ  راـبخا  هک  نیا  یکی :
، هدومرف هدعو  عطق  روط  هب  ار  نآ  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یمتح  روما  زا  نآ  نتفای  ققحت  ندش و  عقاو  لصا  هک  دنچره  دراد ، نداتفا 

هدماین زونه  تقو  نآ  و  ددرگ ، عقاو  رتدوز  مالـسلا  مهیلع  نانآ  ياعد  ببـس  هب  هک  تسا  نکمم  سپ  دـنک ، یمن  هدـعو  فلخ  وا  و 
.داتفا یم  ریخأت  زین  تقو  نآ  زا  دوبن ، ناشیا  ياعد  رگا  هک 
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نآ روهظ  لـیجعت  يارب  زین  يرگید  ددـعتم  عـناوم  اـعد -  ندرک  كرت  زج  هب  هک -  تسا  نآ  ياـیوگ  راـبخا  نینچ  مه  هک  نیا  مود :
عنام نیا  دـنزروب  مامتها  ندرک  اعد  هب  تبـسن  نینمؤم  هاگره  سپ  تسا ، عناوم  زا  یکی  زین  اـعد  ندرک  كرت  و  دراد ، دوجو  باـنج 

هک دننک ، شالت  مه  رگید  عناوم  ندش  هتـشادرب  يارب  دیاب  زین  و  دـتفا ، یم  شیپ  جَرَف  تقو  ندرک  اعد  ببـس  هب  دوش و  یم  هتـشادرب 
دهاوخ رتشیب  مه  ریخأت  ددرگ  كرت  اعد  رگا  .دوش و  هعجارم  اجنآ  هب  دیدرگ ، نایب  باتک  مراهچ  شخب  زا  نیغ  فرح  رد  عناوم  نآ 

.دوب

یگدزباتـش لاجعتـسا و  زا  هک  يرابخا  اب  روهظ  جَرَف و  لیجعت  يارب  اعد  هب  ندرک  رما  نیب  هک  دـش  مولعم  میدـش  روآداـی  هچنآ  زا  و 
لیجعت يارب  ندرک  اعد  اّما  .دشاب و  هدش  دای  ماسقا  زا  هک  تسا  نآ  هدـیدرگ  تمذـم  هک  يا  هلجع  و  تسین ، یتافانم  دـننک  یم  یهن 
يایلوا دنوادخ و  هک  تسا  يزیچ  دشاب  ّلجوّزع -  يادخ -  ریدقت  اضق و  هب  اضر  میلـست و  لها  زا  هدننک  اعد  هک  لاح  نیع  رد  جَرَف 

: دوش یم  راگتسر  یکین  ود  نیا  زا  یکی  هب  هدننک  اعد  نیاربانب  دنا ، هدرک  دیکأت  نآ  رب  دنا و  هدومرف  رما  نآ  هب  وا 

یمتح روما  زا  نامز  نآ  زا  نداتفا  ریخأت  رگا  اعد ، رگید  راثآ  دـیاوف و  هب  ندیـسر  اـب  دـنک ، یم  روهظ  شناـمز  رد  شیـالوم  اـی   - 1
: هدمآ مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  دیـس  ترـضح  زا  اعد  رد  هک  نانچ  دنرادن ، يریثأت  هنوگ  چـیه  اه  نآ  نداد  رییغت  رد  لیاسو  هک  دـشابن 

ار شتمکح  لیاسو ، هک  ییادخ ]  ] يا و  (1) ؛ ُِلئآسَولا » ُهَتَمْکِح  ُلِّدَُبت  ْنَم ال  ایَو  »
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.دشابن یمتح  نآ  ریغ  هک  نآ  طرش  هب  تسا  فقوتم  محر  هلص  رب  ًالثم  هک  دشاب  یم  رمع  لوط  ریظن  نیا  .دنهد و  یمن  رییغت 

جَرَف لیجعت  يارب  ندرک  اعد  نیاربانب  .نارظتنم  ناگدننک و  اعد  رامـش  رد  نتفرگ  رارق  و  اعد ، دیاوف  ریاس  هب  ندش  راگتـسر  ای  و   - 2
.تسین یگدزباتش  زا  یهن  نیب  نآ و  نیب  یتافانم  و  تسا ، هدیدنسپ  رما و  دروم  لاح  ره  رد 

ناونع نیا  ریز  رد  میدروآ  دای  هک  ییاه  هنوگ  مامت  و  تسا ، میلـست  ربص و  ّدـض  هدـش  تّمذـم  نآ  زا  هک  يا  هلجع  هک : نیا  لـصاح 
دنوادخ هاگرد  زا  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  جَرَف  لیجعت  ندومن  تساوخرد  ندرک و  اعد  دیدرت  نودب  و  دنریگ ، یم  رارق 
لیاـسو ندوـمن  مهارف  ترـضح و  نآ  روـهظ  هک  تسا  نآ  هب  ناـمیا  نیقی و  راـهظا  اـعد  نیا  هکلب  تسا ، نوریب  ناوـنع  نیا  زا  ناـّنم 

يادخ زا  ار  نیا  ناگدنب  اذل  دـشاب ، یم  ندرک  اعد  هب  وا  رما  نداد  ماجنا  و  تسا ، جراخ  یلاعت  دـنوادخ  زج  همه  تردـق  زا  شجرف 
نتـساوخ دوز  میلـست و  ندرک  اهر  و  باختنا ، راهظا  هدـنب  زا  یگدزباتـش  مییوگ : یم  رگید  ترابع  هب  .دـنیامن و  یم  تلأسم  یلاـعت 

رت شیپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  راـتفگ  رد  هک  ناـنچ  دوـش ، یم  ینامیـشپ  هیاـم  نیا  و  دـشاب ، یم  شتقو  ندیـسر  زا  شیپ  يزیچ 
هّوق لوح و  هدارا و  تردق و  هب  فارتعا  یگدـنب و  هب  رارقإ  هنأش -  یلاعت  لیلج -  يادـخ  زا  جَرَف  لیجعت  تساوخرد  یلو  تشذـگ ،

دوجو مامت  اب  هدـنب  هک  تسا  نآ  اعد  تقیقح  سپ  .تسا  هراچ  ورین و  توق و  چـیه  نتـشادن  دوخ و  یناوتان  زجع و  هب  رواب  و  یهلا ،
یگتسکش زجع و  شدوخ  هب  تبسن  و  دنک ، تباجا  ار  وا  نامرف  و  دیامن ، هجوت  یلاعت  يادخ  هب 
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ام و یلاعت  يادخ  .تسا  تدابع  زغم  اعد  هک : هدـمآ  ربخ  رد  اذـل  دـیامن ، فارتعا  رارقا و  ار  نتـشادن  رایتخا  یگراچیب و  یناوتان و  و 
.تسا میرک  هدننک  تباجا  وا  هک  میزرو  مامتها  جَرَف  يارب  ندرک  اعد  هب  میلست ، اضر و  نیع  رد  هک  دهد  قیفوت  ار  نینمؤم  ریاس 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  زا  تباین  هب  نداد  هقدص  موس : تسیب و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  زا  تباین  هب  نداد  هقدص  موس : تسیب و 

هقدـص حدـم  رد  هچنآ  دراد  تلالد  نآ  ناحجُر  یبوخ و  رب  تسا و  وا  تیـالو  باـنج و  نآ  یتسود  تّدوم و  ياـه  هناـشن  زا  نیا  و 
، تسا نانآ  دارفا  لضفا  نینمؤم  يالوم  هک  اریز  تشذگ -  هک  نانچ  هدیدرگ -  دراو  نینمؤم  ریاس  زا  تباین  هب  ندناوخ  زامن  نداد و 

ندرک تباین  دروم  رد  هک  یلیلد  ياوحف  رب  هفاضا  دشاب ، یم  رترب  رتهب و  نانآ  زا  تباین  هب  نداد  هقدص  زا  وا  يوس  زا  نداد  هقدـص  و 
ناحجر دیامن  وجتسج  ار  اه  نآ  دننام  تایاور و  نآ  یسک  رگا  هک  هدش ، دراو  ترایز و …  فاوط و  جح و  رد  مالسلا  هیلع  ماما  زا 

.تسناد دهاوخ  ار  هیلع -  همالس  هَّللا و  تاولص  بانج -  نآ  زا  تباین  هب  حلاص  لمع  هنوگ  ره  ماجنا  نتشاد 

هب طوبرم  هک  يروما  ماجنا  هب  هدرک  رما  شرافـس و  ار  شدـنزرف  هجحملا  فشک  باتک  رد  هللا  همحر  سوواط  نب  یلع  لجا  دیـس  و 
قلعت يرادافو و  يوریپ و  رد  سپ  هتفگ … « : هک  اجنآ  ات  تسا ، مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  هب  تبسن  وا  فیاظو  بادآ و 

نآ ناردـپ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصوا  لوسر  دـنوادخ و  هک  شاب  يا  هنوگ  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  یگتـسبلد  رطاخ و 
دنهاوخ یم  وت  زا  وا  دوخ  ترضح و 
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زا نداد  هقدص  و  يروآ ، یم  ياج  هب  ار  تجاح  ياهزامن  هک  یماگنه  رادـب  مدـقم  دوخ  ياه  هتـساوخ  رب  ار  راوگرزب  نآ  جـیاوح  و 
ندرک اعد  رب  رادب  مدقم  ار  ترـضح  نآ  يارب  اعد  و  هد ، رارق  تنازیزع  تدوخ و  يوس  زا  نداد  هقدـص  زا  شیپ  ار  بانج  نآ  يوس 

هب دوش  یم  ببـس  هک  رادـب ، مدـقم  ار  راوگرزب  نآ  تسا  ترـضح  نآ  قح  هب  يافو  هیام  هک  يریخ  راـک  ره  رد  زین  و  تدوخ ، يارب 
(1) دیامن …  ناسحا  وت  هب  دیامرف و  هجوت  وت  يوس 

رب .دمآ و  دهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  مالسلا  هیلع  ماما  هلص  تلیضف  و  تسا ، مالسلا  هیلع  ماما  هلص  ماسقا  زا  راک  نیا  هک  نیا  رب  هفاضا 
ریغ راحب و  لئاسو و  رد  هک  هزمح  یبا  نب  یلع  ربخ  دـنک  یم  تلالد  تسا  ِهلِـص  نآ  دـننام  نداد و  هقدـص  هک  نیا  رب  دوصقم و  نیا 

زا ناـگدرم  ناگدـنز و  يوس  زا  متـشاد : هضرع  [ مالـسلا هیلعرفعج  نب  یـسوم   ] میهاربا وبا  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدـمآ  تیاور  نآ 
هب رازگب و  زامن  هدب و  هقدص  وا  يوس  زا  يرآ ، دومرف : مهدب ؟ هقدص  مرازگب و  زامن  مروآ و  ياج  هب  جح  مناتـسود  نادنواشیوخ و 

(2) .دوب دهاوخ  تیارب  يرگید  شاداپ  وا  هب  تبسن  تدنویپ  هلص و  ببس 

نآ تهج  زا  دروم  ود  نیا  ندرک  رکذ  دـیدرت  نودـب  یلو  دومن ، داـی  ناتـسود  نادـنواشیوخ و  زا  لاؤس  رد  هک  دـنچره  میوـگ : یم 
هطبار و يو  اب  هک  دهد  یم  ماجنا  یسک  يوس  زا  ار  رگید  کین  ياهراک  ترایز و  هقدص و  جح و  تاقوا  بلاغ  رد  ناسنا  هک  تسا 

هک مینیب  یم  اراکشآ  ار  نیا  و  دشاب ، هتشاد  یتیصوصخ 
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هدومن داـی  هنومن  يارب  ار  دروم  ود  نیا  هک  دـش  مولعم  سپ  درک ، داـی  ار  ود  نیا  لاؤـس  رد  اذـل  دراد ، دوـجو  یتلاـح  نینچ  مدرم  رد 
، دـشاب یم  تانمؤم  نینمؤم و  ناگدرم  ناگدـنز و  فرط  زا  تاریخ  اه و  تداـبع  رد  تباـین  ندوب  زیاـج  زا  لاؤس  شروظنم  و  تسا ،

سپـس دومرف ، نایب  يرآ » : » هملک اب  ار  نآ  ندوب  زیاج  هک  داد  خـساپ  يرت  ماـمت  رت و  غیلب  روط  هب  ار  وا  لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپ 
زامن هدب و  هقدص  وا  يوس  زا  : » هک نیا  هب  دومرف  رما  نآ  ندوب  زیاج  رکذت  زا  سپ  هک  دـنک ، نایب  ار  نآ  بابحتـسا  یبوخ و  تساوخ 

شاداپ و  : » دومرف دـش و  روآدای  ار  نآ  باوث  تلیـضف و  هک  دـیامن ، بیغرت  قیوشت و  راک  نیا  رب  ار  وا  هک  تساوخ  هاـگ  نآ  رازگب »
هلص و ببس  هب  : » دومرف داد و  هجوت  نآ  هب  دزاس  نایب  ار  باوث  رجا و  قاقحتسا  تهج  تساوخ  نوچ  و  دوب ،» دهاوخ  تیارب  يرگید 
نآ و بابحتـسا  و  بحتـسم ) حابم و  زا   ) معا ینعم  هب  ار  لمع  نیا  ندوب  زیاـج  هب  مکح  نخـس  نیا  رد  سپ  وا .» هب  تبـسن  تدـنویپ 

دوخ شیامرف  رد  ار  تسا  ناتـسود  ناشیوخ و  اب  دـنویپ  رطاخ  هب  شاداـپ  نآ  هک  نیا  و  شباوث ، رجا و  ناـیب  اـب  نآ  هب  ندرک  بیغرت 
نداد هقدص  دوخ و  نمؤم  ناردارب  زا  یکی  هلص  ببـس  هب  یـصخش  رگا  هک  نک  تقد  دنمـشوه ! ياناد  هدنناوخ  يا  سپ  .درک  عمج 

شاداپ باوث و  قحتـسم  دـهدب  هقدـص  مالـسلا  هیلع  رمـألا  بحاـص  يوس  زا  هک  یـسک  ارچ  سپ  دـبای ، باوث  قاقحتـسا  وا  يوس  زا 
تباین هب  ار  تدابع  نیا  نوچ  دوش ، یم  لیان  ناگدنهد  هقدص  باوث  نیرترب  هب  و  دراد ، ار  نآ  قاقحتـسا  يرآ ، دـشابن ؟ يرت  گرزب 
 - هیلع هَّللا  مالس  شماما -  نیب  وا و  نیب  ّتیصوصخ  طابترا و  هک  ردق  ره  دیدرت  نودب  .تسا و  هداد  ماجنا  ملاع  دارفا  نیرتهب  زا 
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یلاعت يادخ  هاگرد  زا  دوب ، دهاوخ  رت  مامت  رت و  نوزف  زین  ترـضح  نآ  يوس  زا  نداد  هقدص  رد  شباوث  دـشاب ، رت  مامت  رت و  لماک 
.تسا و اهاعد  هدننک  تباجا  دنوادخ  هک  دراذگ  ّتنم  ترضح  نآ  تمدخ  تّدوم و  لامک  هب  نینمؤم  ریاس  رب  ام و  رب  هک  میناهاوخ 
رب هفاضا  تسا -  وا  ریغ  فرطزا  نداد  هقدـص  زا  رترب  مالـسلا  هیلع  ماـما  يوس  زا  نداد  هقدـص  هک  میدـش -  روآداـی  هچنآ  رب  دـهاش 

مالـسلا هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت  رد  هک  تسا  یتیاور  تسا ، مالـسلا  هیلع  ماما  هلـص  ماـسقا  زا  هک  نیا  بلطم و  نیا  هب  لـقع  مکح 
.دش دهاوخ  نایب  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  هک  هدمآ 

ییامنهار هجوت و 

زا اه  نیا  ریغ  تاقدص و  اهزامن و  زا  کین  ياهراک  رد  تباین  ندوب  زیاج  داتفا -  روکذـم  هک  هزمح -  یبا  نب  یلع  ربخ  زا  هک  نادـب 
نآ مالـسلا  هیلع  ماما  باوج  يوار و  لاؤس  رهاظ  هک : تسا  نیا  تلالد  تهج  دوش ، یم  هدافتـسا  تاـنمؤم  نینمؤم و  ناگدـنز  يوس 
نآ شروظنم  هدننک  لاؤس  و  تسین ، اه  نآ  رکذ  رد  یتّیصوصخ  و  دنا ، هدش  دای  لاثم  هنومن و  باب  زا  هقدص  زامن و  جح و  هک  تسا 

.تسا هجو  ود  رب  تلالد  نایب  و  دیامن ، شسرپ  بحتسم  ياهراک  همه  رد  تباین  ندوب  زیاج  زا  هک  تسا 

مکی

رد ندرک  تباین  هک  نیا  اب  دنتفگن ، ینخس  جح  زا  دندرک و  افتکا  زامن  هقدص و  ندرک  دای  هب  وا  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نیا 
زا هدـشن ، لقن  یلاکـشا  هراب  نیا  رد  نام  راوگرزب  ياملع  زا  کی  چـیه  زا  و  تسا ، تباث  فورعم و  راثآ ، تایاور و  ساـسا  رب  جـح 

اذـل تسا ، لاثم  هنومن و  تهج  زا  لاؤس  رد  جـح  زامن و  هقدـص و  هک  تسا  هتـسناد  زین  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دوش  یم  مولعم  اـجنیا 
.دروآدای دوب  هدیسرپ  لئاس  ار  هچنآ  مامت  هک  دوبن  يزاین 
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مود

دهاوخ يرگید  شاداپ  وت  يارب  و  : » دندومرف هک  نیا  رد  نآ ، ندوب  بحتسم  هکلب  زیاج  يارب  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ندروآ  ّتلع 
هلص دوخ  تادابع  تاعاط و  رد  تانمؤم  نینمؤم و  يوس  زا  ندرک  تباین  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  وا » هب  تبسن  تا  هلص  رطاخ  هب  دوب 

تدابع لصا  رب  شاداپ  هفاضا  هب  يرگید  شاداپ  هک  دبای  یم  قاقحتسا  هدننک  تباین  اذل  تسا ، ناشیا  هب  ناسحا  نانآ و  هب  تبسن  يا 
.نانآ قح  رد  شندومن  ناسحا  ناشیا و  هب  تبسن  شا  هلص  ببس  هب  دوش ، هداد  وا  هب 

رد ناگدـنز  زا  ندرک  تباین  دـهد و  ماجنا  ار  اه  نآ  تسیاب  یم  صخـش  دوخ  هک  هدـش  تباث  لیلد  اب  بجاو : ياه  تدابع  رد  اّما  و 
یم لوکوم  شدوخ  ياج  هب  بلطم  نیا  ناـیب  ]و  ّصاـخ تروص  کـی  رد  مه  نآ  ، ] جـح رد  رگم  تسین  زیاـج  بجاو  ياـه  تداـبع 

تباث دوخ  ياج  رد  یلو  دـشاب ، یم  فیعـض   (1) تـسا یفقاو  هک  هزمح  یبا  نب  یلع  رطاخ  هب  هک  دـنچ  ره  هدـش  داـی  ربخ  .ددرگ و 
(2) یفاک رد  هک  تسا  ضیفتسم  تیاور  دنچ  بلطم  نیا  رب  لیلد  .دومن و  افتکا  ناوت  یم  مه  فیعض  ربخ  هب  تاّبحتـسم  رد  هک  هدش 

نآ سپ  دونشب  ار  یباوث  يریخ  راک  رب  یسک  هاگره  هک : نیا  رب  ینبم  هدیدرگ ، دای  لوصا  هقف و  رابخا و  ياه  باتک  رگید  یفاو و  و 
اجنیا رد  .دشاب  هتـشادن  تقباطم  عقاو  اب  ثیدح  نآ  هک  دنچ  ره  دوش ، یم  هداد  وا  هب  باوث  نامه  دروآ  ياج  هب  باوث  نآ  دیما  هب  ار 

یکی تسا : تباث  رما  ود 

ص:191

هب ار  يدعب  ناماما  تماما  و  دندنام ، فقوتم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تماما  رب  هک  دنا  هدوب  یناسک  نایفقاو  . 233 - 1
دـساف هورگ  نیا  نارـس  زا  ینئاطب  هزمح  یبأ  نب  یلع  .دندومن  راکنا  هدیدرگ ، بیاغ  نادـنز  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هکنیا  هناهب 

{. مجرتم  } .تسا هدوب 
.87  / 2 یفاک ، لوصا  . 234 - 2

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 203 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_191_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_191_2
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا ریخ  راک  اه  تدابع  قلطم  هک : نیا 

دنـسپ دروم  هدـش  دای  ربخ  ياضتقم  هب  ناگدرم  ناگدـنز و  زا  هدـش -  جراـخ  لـیلد  هب  هچنآ  زج  اـه -  نآ  رد  تباـین  هک ، نیا  مود :
هب ار  لمع  هک  ارچ  تسا  دودرم  رادنپ  نیا  یلو  تسا ، تعدب  عیرشت و  رما  نیا  هک  نیا  نامگ  زج  تسین  نآ  رد  یعنام  چیه  و  تسا ،

: رابخا روکذم و  ربخ  هب  هجوت  اب  دهد ، یم  ماجنا  باوث  دیما 

؛» ٍلَمَع یلَع  ٌباَوث  ُهَغََلب  ْنَم  »

 … دونشب یلمع  دروم  رد  ار  یباوث  سک  ره 

: دوش هتفگ  هک  دومن  لالدتسا  ناوت  یم  مه  يرگید  هنوگ  هب  دوصقم  نیا  يارب  و 

تاعاط ریاس  رد  روبزم  مکح  سپ  تشگ ، تباث  یّبحتسم  ياهزامن  رد  ناگدنز  زا  تباین  ندوب  بحتسم  هکلب  زیاج  هدش  دای  ربخ  رد 
، درادـن دوجو  تسه ) هلئـسم  نیا  رد  هک  يرظن  ود  زا  ریغ  يرگید  رظن   ) لصف هب  لوق  هک  اریز  تسا ، يراج  زین  هدیدنـسپ  تاداـبع  و 

زیاج ار  زامن  رد  تباین  سک  ره  نوچ 
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ندرک تباین  مه  اه  تدابع  ریاس  رد  درامش  یمن  زیاج  زامن  رد  ار  نآ  سک  ره  دناد و  یم  زیاج  زین  رگید  تادابع  رد  ار  نآ  هتسناد ،
هک هدروآ  دـیدپ  یموس  لوق  دـیامن  یفن  اه  تدابع  رگید  زا  درامـش و  زیاـج  زاـمن  رد  طـقف  ار  نآ  یـسک  رگا  سپ  .دریذـپ  یمن  ار 

.تسا هدز  مه  رب  ار  بّکرم  عامجا 

عامجا تیّجح  نوچ  تسا  رظن  لحم  هجو  نیا  یلو  هدروآ ، دوخ  راـثآ  زا  یکی  رد  هرـس  سدـق  يراـصنا  ققحم  خیـش  ار  هجو  نیا  و 
.تسا بسانم  ثحب  دروم  بلطم  دییأت  يارب  هتبلا  .هدیدرگ  نایب  دوخ  ياج  رد  هک  نانچ  دشاب ، یم  لمأت  دروم  هدش  لقن 

فاوط و هزور و  زامن و  بحتـسم  ياه  تدابع  هدـمع  نوچ  درک ، کـسمت  ءارقتـسإ  هب  ناوت  یم  بلطم  نیا  رب  لالدتـسا  يارب  زین  و 
رب مکح  نیا  سپ  تسا ، تباث  تایاور  قیرط  زا  اه  نیا  رد  تباین  ندوب  بحتـسم  هکلب  زیاج  و  دـشاب ، یم  ینابرق  تراـیز و  طاـبر و 

.ددرگ یم  قبطنم  زین  رگید  ياه  تدابع 

یم یلو  .تسین  تّجح  ام  دزن  ءارقتسا  هنوگ  نیا  تسا و  یّنظ  ءارقتـسا  نیا  هک  اریز  دوش ، لاکـشا  تسا  نکمم  زین  لالدتـسا  نیا  رد 
هک یـسک  هب  تبـسن  تسا  يدنویپ  هلـص و  نیا  هک  هدمآ -  اه  نیا  ریغ  فاوط و  جح و  زا  تباین  تایاور  رد  هک  ییاه  لیلعت  زا  ناوت 

تدابع ندروآ  ياج  هب  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  دـشاب -  یم  ربارب  ود  بیان  شاداپ  اذـل  و  دریگ ، یم  ماجنا  وا  زا  تباین  هب  اـهراک  نیا 
هب ناـسحا  هلـص و  یگدـنزرا  یبوخ و  و  تسا ، اـه  نآ  هب  تبـسن  ناـسحا  هلـص و  قلطم  روط  هب  نینمؤم  زا  تباـین  هب  بحتـسم  ياـه 

هدیشوپ تسا  ملاس  ناشرکف  هک  یناسک  رب  نینمؤم 
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یفاک لوصا  رد  هک  ناورم  نب  دمحم  ربخ  هب  هدـش  لالدتـسا  هدـنز  صخـش  فرط  زا  زامن  رد  تباین  تحـص  يارب  نینچ  مه  .تسین 
نیدلاو هب  تبسن  هک  ار  امش  زا  یسک  دراد  یم  زاب  زیچ  هچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  دیوگ : هک  تسا  هدمآ  تیاور 

ياج هب  جح  دـهدب ، هقدـص  ناشیا  فرط  زا  درازگب ، زامن  نانآ  يوس  زا  دـیامن ، یکین  ناشگرم  زا  سپ  ندوب و  هدـنز  لاح  رد  دوخ 
رطاخ هب  لجوّزع -  دنوادخ -  و  تسا ، وا  يارب  باوث  نآ  لثم  و  دوب ، دهاوخ  نانآ  يارب  هداد  ماجنا  هچنآ  سپ  دریگب ، هزور  دروآ و 

(1) .دوزفا دهاوخ  وا  يارب  يرایسب  ریخ  شا  هلص  یکین و 

رد نیدـلاو  هب  یکین  یگنوگچ  نایب  رد  رهاظ  هب  درازگب » …  زامن  نانآ  يوس  زا  : » مالـسلا هیلع  ماـما  هدومرف  هک  نیا  لالدتـسا  هجو 
اعدا نینچ  و  دنا ، هدـیمهف  داب -  نانآ  رب  ادـخ  تمحر  هک  ام -  ياهقف  زا  یعمج  ار  نیا  و  تسا ، ناشیا  گرم  زا  سپ  تایح و  نامز 
يارب نایب  ار  نآ   (2) لوقعلا هآرم  باتک  رد  مود  یـسلجم  هماّلع  یلو  دراد ، روهظ  ثحب  دروم  بلطم  رد  شیامرف  نیا  هک  دـنا  هدرک 
ثحب دروم  بلطم  يارب  تسا  نکمم  و  دـینک .) ّتقد   ) تسا هدروآ  رامـش  هب  نانآ  توف  زا  سپ  نیدـلاو  هب  تبـسن  یکین  یگنوگچ 

هک اریز  دـینک ، يراـی  ار  رگیدـکی  اوـقت  یکین و  رب  يْوقَّتلاَو (3) ؛ ِِّربلا  یَلَع  اُونَواـعَت   - » ّلـجوّزع يادـخ -  هدومرف  هب  درک  لالدتـسا 
دروم رد  یهاگ  و  دور ، یم  راک  هب  دنهد  ماجنا  دنهاوخ  یم  رفن  ود  هک  يراک  رد  ندناسر  يرای  دروم  رد  یهاگ  يراکمه  نواعت و 

يرگید صخش  فرط  زا  هک  دور  یم  راک  هب  یصخش 
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نیمه زا  تادابع  تاـعاط و  رد  نمؤم  زا  ندرک  تباـین  و  تسا ، نآ  رد  وا  حالـص  دوس و  هک  دـشک  یم  شود  هب  ار  يراـک  ینیگنس 
روآدای دـییأت  ای  لیلد  ناونع  هب  هچنآ  زا  هک  نیا  لصاح  .تسین  هدیـشوپ  بلطم  نیا  میقتـسم  هار  ناگدـنیوپ  رب  هک  نانچ  تسا ، لیبق 

.دوش یم  هدافتسا  بحتسم ، تادابع  تاعاط و  رد  تانمؤم  نینمؤم و  هدرم  هدنز و  زا  ندرک  تباین  بابحتسا  میدش ،

ّتیملا نع  ءاضقلا  هلاسر  رد  هک  دـشاب ، یم  هرـس  سدـق  يراصنا  ققحم  خیـش  تسا  رهاظ  نانآ  زا  لوق  نیا  هب  لیامت  هک  یناسک  زاو 
ار زامن  هک  نیا  هن  تسا ، وا  زا  ندرک  تباین  يرگید ، يوس  زا  ندناوخ  زامن  رهاظ  و  تسا : هتفگ  هزمح  یبا  نب  یلع  ربخ  لقن  زا  سپ 

.دنک هیده  وا  هب  ار  نآ  باوث  دروآ و  ياج  هب 

ناحجر مومع  رب  دراد  راعشا  نآ  رب  یکین  هلص و  قالطا  و  زامن ، رد  هدنز  صخـش  زا  تباین  ندوب  زیاج  رب  دراد  تلالد  ربخ  نیا  سپ 
ًارهاظ نوچ  دوب  دهاوخ  زیاج  مه  زامن  ریغ  دشاب ، زیاج  هدـنز  يوس  زا  زامن  رگا  هاگ  نآ  .کین  راک  ره  رد  ناگدـنز  زا  ندرک  تباین 

و هدیدرگ ، تیاور  ناگدنز  زا  رذن  ببـس  هب  بجاو  هزور  رد  تباین  ندوب  زیاج  هکلب  درادن ، دوجو  زامن  ریغ  زامن و  نیب  قرف  هب  لوق 
زج بجاو -  لاـمعا  ماـمت  رد  تباـین  مومع  هکلب  تسا ، هدـمآ  تیاور  راـمع  نب  قاحـسا  زا  هلبج  نب  هَّللا  دـبع  زا  هیقف  رد  بلطم  نیا 

تسه وا  رب  هک  یسک  زا  دنوادخ  ضرق  يادا  ندوب  عورـشم  رب  هک  يرابخا  زا  ناوت  یم  ار  میراد -  ناش  ندوبن  زیاج  رب  عامجا  هچنآ 
قرف ود  نیا  نیب  یـسک  نوچ  دروآ ، تسد  هب  ار  تابحتـسم  رد  تباـین  ندوـب  عورـشم  سپـس  دوـمن ، هدافتـسا  هناـبلطواد  تروـص  هب 

هب هک  هتشاذگن - 
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.دینک لمأت  بلطم  نیا  رد  سپ  تباین -  ای  دشاب  عُّربت  تروص 

زیاج هب  حیرصت  زا  سپ  هلاکولا  باتک  رد  هک  تسا  رهاوج  بحاص  ققحم  خیش  دنتسه  بلطم  نیا  هب  لئاق  ًارهاظ  هک  یناسک  زا  زین  و 
کلاسم باتک  رد  بحتسم : ياه  هزور  قلطم  تاّبحتـسم و  زا  دروم  ود  نیا  ریغ  اّما  و  : » دیوگ ترایز  فاوط و  زامن  رد  تباین  ندوب 

عنم تادابع  رد  نتفرگ  تباین  زا  قلطم  روط  هب  ام  ياملع  زا  یتعامج  هک  نیا  و  هدرمـش ، رظن  ّلحم  اه  نآ  رد  ار  تلاـکو  ندوب  زیاـج 
زا میوگ : [ رهاوـج بحاـص   ] نم .ددرگ  یم  دـّیقم  قـالطا  نیا  دراوـم  یـضعب  رد  هچرگ  دوـش ، یم  مه  دراوـم  نیا  لـماش  دـنا  هدرک 
اه نآ  زا  ناوتب  دـیاش  هکلب  دومن ، هدافتـسا  ناوت  یم  ار  هدرم  هدـنز و  هب  تاّبحتـسم  مامت  رد  باوث  هیدـه  ندوب  زیاـج  عرـش  صوصن 
رد رت  شیپ  هک  نانچ  دوش ، بترتم  وا  يارب  باوث  هک  دهد  ماجنا  يا  هنوگ  هب  یـصخش  فرط  زا  ار  تابحتـسم  هک  نیا  درک  هدافتـسا 

صخـش زا  ار  بحتـسم  باـطخ  هک  يا  هنوگ  هب  میرادـن  نآ  رد  تباـین  ندوـب  عورـشم  رب  یلیلد  هتبلا  میدرک ، هراـشا  نآ  هب  تاداـبع 
تباین ّتین  هب  يرگید  نداد  ماجنا  تهج  هب  هک  دنچ  ره  تسا ، یقاب  نانچمه  وا  يارب  لمع  نآ  بابحتـسا  هکلب  دیامن ، طقاس  فَّلکم 

رد تباـین  ندوب  زیاـج  هب  لوـق  یگنوـگچ  ناـیب  نیا  زا  .دـینک و  لـمأت  تقد و  بلطم  نیا  رد  دـنک ، یم  ّبترتـم  شیارب  یباوـث  وا  زا 
جراخ نآ  زا  یـصاخ  لیالد  هب  يدراوم  هک  دـنچره  هداد ، رارق  لـصا  ار  نیا  کـلاسم  رد  هک  دوش  یم  مولعم  قلطم  روط  هب  تاداـبع 

و درادن ، دوجو  تبرق  دصق  هب  لعف  نآ  ماجنا  زج  يزیچ  اه  تدابع  رد  هک  اریز  تسا  لاکـشا  کلاسم  ّفلؤم  راتفگ  رد  و  هدـیدرگ ،
رب باوث  ندش  ّبترتم  ببس  ار  نآ  عراش 
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هک دریگ ، یم  رارق  تباـین  مومع  ناوـنع  تحت  سپ  درادـن ، تاـفانم  لـمع  نآ  رد  ندرک  تباـین  اـب  ینعم  نیا  و  تسا ، هداد  رارق  نآ 
فرط ود  ره  ندومن  لیکو  هزاجا و  اب  دـهد  رارق  دوخ  لـعف  ناـمه  ار  يرگید  لـعف  هک  تسا  نآ  ّتیعورـشم  تباـین )  ) نآ ياـضتقم 

تارمث زا  نیا  و  تسا ، دنمدوس  قیقد و  هک  نک  لمأت  هتکن  نیا  رد  سپ  دشاب ، یم  نآ  ریغ  تدابع و  لماش  ینعم  نیا  و  ار ، رگیدـکی 
هب توف ، زا  سپ  تایح و  لاح  رد  تسا  زیاج  نآ  رد  تباین  هچنآ  رد  لـمأت  اـب  هژیو  هب  میدرک ، داـی  رت  شیپ  هک  تسا  یلـصا  ناـمه 

.رهاوج بحاص  راتفگ  نایاپ  ملاعلا » هَّللا  و  نک ، لمأت  هراب  نیا  رد  سپ  یلام ، ياه  تدابع  رد  صوصخ 

هدش هتسناد  لیلد ، هب  هچنآ  رگم  زیچ  همه  رد  تلاکو  تباین و  زاوج  تلاصا  : » هدرک هراشا  نآ  هب  هک  یلـصا  زا  شروظنم  میوگ : یم 
تـسه تباین  لباق  هک  مینک  کش  هچره  رد  ار  لصا  نیا  دنک -  تمحر  شیادـخ  هک  وا -  دـشاب ، یم  تسا » جراخ  لصا  نیا  زا  هک 
لـصا نیا  توبث  كردـم  دنتـسم و  ار  هچنآ  تسا و  هشقاـنم  لـباق  رظن و  ّلـحم  لـصا  نیا  توـبث  یلو  تسا ، هداد  رارق  عـجرم  هن  اـی 

.دوش یم  لوکوم  شدوخ  ياج  هب  بلطم  لیصفت  دشاب و  نآ  رب  لیلد  دناوت  یمن  هتسناد ،

تـسا عیارـش  باتک  رد  یلح  ققحم  دنناد  یم  زیاج  ناگدـنز  فرط  زا  بحتـسم  ياهزامن  رد  ار  تباین  ًارهاظ  هک  یناسک  هلمج  زا  و 
یم نآ  رد  تباین  هچنآ  اّما  و  : » هدومرف هک  نانچ  تسا ، هداد  صاصتخا  بجاو  ياهزامن  هب  ندوب  هدـنز  لاح  رد  ار  تباـین  زا  عنم  هک 

وضو و لسغ و   ] تراهط دننام  ددرگ ، عقاو  فَّلکم  صخش  زا  میقتـسم  روط  هب  هتـساوخ  عراش  هک  تسا  يزیچ  نآ  ره  شکالم  دیآ 
اب ممیت ]
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تسا هدنز  هک  یتقو  ات  بجاو  زامن  دننام  و  تسا ، زیاج  ترورـض  ماگنه  اضعا  نتـسش  يارب  ندرک  تباین  هک  دنچ  ره  نآ  رب  تردق 
… «.

یـضراعت هدـیدرگ  تیاور  بدـنج  نب  هَّللادـبع  زا  هچنآ  نیب  و  تشذـگ ، هک  هزمح  یبا  نب  یلع  ربـخ  نیب  هک  دوش  یم  مهوت  اـسب  و 
یصخش زا  مدومن  لاؤس  متـشون و  همان  [ مالـسلا هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما   ] نسحلاوبا ترـضح  هب  دیوگ : بدنج  نب  هَّللادبع  تسه ،

ار نآ  شخب  ود  شدوخ و  يارب  ار  موس  کی  دـهد ، رارق  شخب  هس  رب  تاریخ  اهزامن و  اه و  یکین  زا  ار  شیاهراک  دـهاوخ  یم  هک 
، دروآ ياج  هب  ناشیا  يارب  ار  یلامعا  لقتـسم  روط  هب  دوخ  یبحتـسم  ياهراک  زا  هک  نیا  ای  و  دیامن ، بوسحم  شردام  ردـپ و  يارب 

يارب  ] سپ هدرم  هک  نآ  اـّما  تشون : نم  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  سپ  دـشاب ؟ هدرم  يرگید  هدـنز و  ناـنآ  زا  یکی  هک  دـنچ  ره 
(1) .وا هب  تبسن  هلص  یکین و  رگم  تسین  زیاج  تسا  هدنز  هک  نآ  اّما  و  تسا ، زیاج  [ وا

نیا نیب  سپ  تباین ، هن  تسا  باوث  هیده  زا  ندرک  لاؤس  هبتاکم ، نیا  زا  رهاظ  هک  اریز  تسین ، یضراعت  ربخ  ود  نیا  نیب  میوگ : یم 
یم ضراعت  دنا -  هدیدرگ  رکذ  دوخ  ياج  رد  هک  اه -  نآ  باوث  لامعا و  ءادـها  ندوب  زیاج  رب  دـنک  یم  تلالد  هک  يرابخا  اب  ربخ 
نآ هدش ، دـییأت  یتسناد  هچنآ  هب  هک  قباس  ربخ  نیب  هبتاکم و  نیا  نیب  عمج  تسا ، تباین  نآ  زا  روظنم  میریذـپب  هک  ضرف  رب  .دوش و 
زا سپ  يو  تسا ، هدومن  لمح  بجاو  زامن  رب  هبتاکم  رد  ار  زامن  هک  هدیدرگ  تیاکح  هنع  هللا  یـضر  سوواط  نب  دیـس  زا  هک  تسا 

بحتسم زامن  نیا  زا  روظنم  دیوگ : هبتاکم  لقن 
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.دشاب یم  زیاج  اه  نیا  ریغ  جح و  اه و  ترایز  رد  ناگدنز  يوس  زا  یبحتسم  ياهزامن  ندناوخ  ًارهاظ  هک  اریز  تسین ،

یتمالس دصق  هب  نداد  هقدص  مراهچ : تسیب و 

 - هجرف هَّللا  لجع  ترضح -  نآ 

یلصربمغیپ ناگتـسب  یبرق و  هب  تبـسن  تّدوم  ياه  هنوگ  زا  راک  نیا  هک  نیا  هب  رظن  تسین ، يدیدرت  نآ  بابحتـسا  ناحجر و  رد  و 
تنازیزع زا  یـسک  ای  تدنزرف  هاگره  هک  ینیب  یمن  هدومرف ، رما  نآ  هب  دوخ  باتک  رد  ار  شناگدنب  دنوادخ  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا 
رتراوازس رما  نیا  هب  یـسک  ره  زا  وت  يالوم  سپ  یهد ؟ یم  هقدص  وا  یتمالـس  دصق  هب  یتسه ، كانمیب  وا  رب  يراد و  یم  تسود  ار 

قرف هک  نانچمه  دشاب ، یم  حـضاو  نادـنمدرخ  يارب  نیا  و  تسا ، مالـسلا  هیلع  ماما  هلـص  ماسقا  زا  راک  نیا  هک  نیا  رب  هفاضا  تسا ،
.ددرگ یم  نشور  هَّللا  ءاش  نا  یلمأت  كدنا  اب  نیشیپ  رما  نیب  نیا و 

هک تسا  یتیاور  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تمالس  دصق  هب  ای  تباین  هب  هقدص  هب  ندیزرو  مامتها  زا  میدرک  دای  هچنآ  رب  دهاوش  زا  و 
هک نیا  ات  درواین  نامیا  يا  هدنب  چیه  دومرف : هک  هدروآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  دوخ  دنـس  هب  سلاجم  رد  قودص  خـیش 

ترتـع زا  وا  دزن  نم  ترتـع  و  دنـشاب ، رت  بوـبحم  وا  دزن  شدوـخ  نادـناخ  زا  منادـناخ  و  مشاـب ، رت  بوـبحم  شدوـخ  زا  وا  دزن  نم 
(1) .دشاب رت  بوبحم  وا  دزن  شدوخ  تاذ  زا  نم  تاذ  و  دنشاب ، رت  بوبحم  شدوخ 

ندوب دنیاشوخ  نآ ، ياضتقم  تشذگ و  يرگید  قیرط  هب  ثیدح  نیا  و 
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شناکیدزن نادـنزرف و  هلئاع و  شنادـناخ و  دوخ و  يارب  نمؤم  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  هب  تبـسن  تبحم  راـهظا 
هب و  تسین ، هدیـشوپ  شنیب  لها  رب  هک  نانچ  دوش ، یم  هدافتـسا  نآ  زا  يرایـسب  دیاوف  هک  تسا  یعیـسو  باب  نیا  و  دـهد ، یم  ماجنا 

.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  درک  میهاوخ  هراشا  مالسلا  هیلع  ماما  هلص  ماسقا 

دنک جح  بانج  نآ  فرط  زا  هک  بیان  نداتسرف  ترضح و  نآ  زا  تباین  هب  نتفر  جح  مشش : تسیب و  مجنپ و  تسیب و 

هلـص و دوخ  هک  نیا  رب  هفاضا  لمع -  نیا  ناحجر  یبوخ و  رب  و  هدوب ، موسرم  لوادـتم و  میدـق  راگزور  رد  نایعیـش  نیب  راک  نیا  و 
رکذ ام  ياملع  بتک  رد  هک  دراد  تلـالد  تیاور  نیدـنچ  دـشاب -  یم  مالـسلا  هیلع  شناـمز  ماـما  هب  نمؤم  فرط  زا  تّدوم  یکین و 

، تسا هدـش  نایب  نآ  تلیـضف  هدـمآ و  قلطم  روط  هب  نینمؤم  زا  تباـین  هب  جـح  بابحتـسا  رد  هک  تسا  يراـبخا  هلمج : زا  هدـیدرگ ،
: دننام

: متـشاد هضرع  ترـضح  نآ  هب  دیوگ : يوار  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  یفاک  رد  هک  ناکـسم  نبا  تیاور   - 1
يوس زا  هک  یـسک  يارب  : » دومرف دوب ؟ دهاوخ  وا  يارب  باوث  رجا و  ردقچ  دروآ  یم  ياج  هب  جـح  يرگید  صخـش  يوس  زا  یـسک 

.(1) دوب » دهاوخ  جح  هد  باوث  رجا و  دنک  یم  جح  يرگید  صخش 

هرابرد دش  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  هک  هدروآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هیقفلا » هرـضحیال  نم   » باتک رد  قودص  خیـش   - 2
يرگید صخش  يوس  زا  هک  یصخش 
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یم ياج  هب  جـح  يرگید  صخـش  يوس  زا  هک  یـسک  يارب  دومرف : تسه ؟ وا  يارب  باوث  رجا و  زا  يزیچ  اـیآ  دروآ  ياـج  هب  جـح 
هدـیزرمآ شا  هلاخ  ییاد و  ومع و  همع و  رهاوخ و  ردارب و  رتخد و  رـسپ و  ردام و  ردـپ و  وا و  و  تسه ، جـح  هد  باوث  رجا و  دروآ 

(1) .تسا میرک  وا  عیسو و  شتمحر  یلاعت  يادخ  دنوش ، یم 

دروآ و ياج  هب  یّجح  سک  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  هک  هدروآ  تیاور  ریصبوبا  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  رد  و   - 3
زا هک  یـسک  يارب  و  دوب ، دهاوخ  لماک  وا  جح  دیامن ، هلـص  ار  وا  نآ  هلیـسو  هب  هک  دنک  روظنم  نادنواشیوخ  يوس  زا  ار  دوخ  جـح 

(2) .تسا رجا  نآ  هدنهد  تعسو  ّلجوّزع -  يادخ -  دوب ، دهاوخ  وا  رجا  لثم  هدش  جح  شیوس 

نینمؤم و يوس  زا  جح  رد  تباین  بابحتسا  رب  میدرواین ، راصتخا  تیاعر  رطاخ  هب  هک  يرگید  ثیداحا  ثیدح و  ود  نیا  میوگ : یم 
نامیالوم يوس  زا  جـح  رد  تباین  سپ  دنـشاب ، نادـنواشیوخ  زا  رگا  هژیو  هب  دـنراد ، تلالد  دنـشاب -  هدرم  اـی  هدـنز  هچ  تاـنمؤم - 

رتالاب و نامیا  لها  همه  زا  شماقم  ترـضح  نآ  هک  اریز  تسا ، رترب  شباوث  رتالاب و  شردـق  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاـص  ترـضح 
تیاعر هک  نیا  رب  دنراد  حیرصت  هک  میدروآ  رت  شیپ  هک  یتایاور  هظحالم  اب  صوصخ  هب  تسا ، رترب  نانآ  یمامت  زا  شرجا  نأش و 

.تسا رت  میظع  رترب و  رت و  مهم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نادنواشیوخ 

نتخاس کیرش  تلیضف  رب  دنراد  تلالد  هک  تسا  یتایاور  هلمج : زا  و 

ص:201
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ینمؤم درف  ره  فرط  زا  مامت  جح  بابحتسا  رب  دنک  یم  تلالد  تایاور  نآ  ياوحف  هک  بحتـسم ، جح  رد  قلطم -  روط  هب  نینمؤم - 
: دننام تسا ، رتهب  رتراوازس و  همه  زا  نینمؤم  ماما  يوس  زا  ندروآ  ياج  هب  جح  هک  دوش  یم  رهاظ  تایاور  زا  سپ  یلوا ، قیرط  هب 

ترضح دومرف : هک  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  ترـضح  زا  هدمآ  نآ  ریغ  یفاک و  رد  هک  نسحلا  نب  دمحم  تیاور   - 1
هک نآ  یب  دوب  دهاوخ  یّجح  نانآ  زا  مادک  ره  يارب  ینادرگ  کیرش  دوخ  جح  رد  ار  نت  رازه  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) .دوش هتساک  يزیچ  وت  ّجح  زا 

مالـسلا هیلعرفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدروآ  لیعامـسا  نب  دـمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  باتک  نامه  رد  و   - 2
(2) .یهاوخب هک  ردق  ره  دومرف : مزاس ؟ کیرش  دوخ  ّجح  رد  ار  نت  دنچ  مدیسرپ :

رد ار  مردام  ردپ و  متشاد : هضرع  ترـضح  نآ  هب  دیوگ : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  رامع  نب  هیواعم  زا  و   - 3
هب و  داد ، دهاوخ  رارق  یّجح  نانآ  يارب  یّجح و  وت  يارب  لجوّزع -  يادخ -  هک  یتسرد  هب  يرآ ، دومرف : مزاس ؟ کیرش  دوخ  ّجح 

: دومرف منک ؟ فاوط  دنتسه  هفوک  رد  هک  ینز  درم و  فرط  زا  ایآ  متفگ : دوب  دهاوخ  يرجا  وت  يارب  نانآ  هب  تبـسن  تا  هلـص  رطاخ 
 - ینک یم  فاوط  وا  فرط  زا  هک  يامرف -  لوبق  ینالف  زا  ایادـخ  راب  ییوگ : یم  نینچ  ینک  یم  زاغآ  ار  فاوط  هک  یماگنه  يرآ ،

(3).
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رد وا  نتخاس  کیرش  هن  تسا  راک  لّوا  زا  لعف  رد  صخش  نتخاس  کیرـش  روظنم  هک  نیا  هب  دراد  حیرـصت  ثیدح  رخآ  میوگ : یم 
.دینک ّتقد  دهد ، یم  ماجنا  شدوخ  يارب  ار  لمع  نآ  هک  نآ  زا  سپ  باوث 

و دروآ ، ياج  هب  جـح  ناشیا  يوس  زا  ات  هّکم  هب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  نداتـسرف  بیان  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  یتاـیاور  هلمج : زا  و 
نیقی نوچ  دوش ، یم  رهاظ  هیلع  هَّللا  مالـس  هدـنز  ماما  يوس  زا  نآ  رد  تباین  یبوخ  تاـیاور  زا  هک  راـک ، نیا  يارب  ناـشنداد  ترجا 

ترجا اب  طقف  تباین  هک  درادن  ّتیـصوصخ  زین  و  هدوبن ، مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  یـضعب  يارب  یتّیـصوصخ  مکح  نیا  رد  هک  میراد 
.تسین هدیشوپ  هک  نانچ  تسا ، رت  میظع  شرجا  رترب و  شتلیضف  دوش  بلطواد  لمع  نیا  رد  هک  یسک  هکلب  دریگ ، ماجنا 

هیلعاضرلا نسحلاوبا  ترضح  تفگ : هک  هدمآ  ینیطقی  یسیع  نب  دمحم  زا  دوخ  دنس  هب  یـسوط  خیـش  بیذهت  زا  لقن  هب  لئاسو  رد 
يوس زا  هک  دومرف  رما  ار  ام  و  داتـسرف ، نم  دزن  نمحرلادـبع ، نب  سنوی  يارب  جـح  [ هنیزه  ] کی ناـمالغ و  اـه و  ناد  هماـج  مالـسلا 

.(1) دش » …  میسقت  شخب  هس  رب  رانید  دص  ام  نیب  رد  سپ  میور ، جح  هب  شترضح 

هـضرع مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  رفعجوبا  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدروآ  یلجب  مساقلا  نب  یـسوم  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاـک  رد  هلمج : زا  و 
، تفرگ یهاوخ  هزور  نآ  رد  هَّللا  ءاش  نا  دومرف : مرادب ، هزور  هنیدم  رد  ار  ناضمر  هام  هک  تسا  نآ  مدیما  مرورس ، متشاد :
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هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  ترایز  دـنوادخ  و  میور ، نوریب  جـح ] دـصق  هب  نآ  زا   ] لاوش هام  مهد  زور  هک  تسا  نآ  مدـیما  و  متفگ :
اسب و  مروآ ، ياج  هب  ّجح  امش  ردپ  يوس  زا  هک  دوش  یم  اسب  دنادرگ ، يزور  رگید  راب  ار  امش  رادید  ترضح و  نآ  نادناخ  هلآو و 

، مروآ یم  ياج  هب  جـح  مدوخ  يارب  زا  ًانایحا  و  مناردارب ، زا  یـسک  فرط  زا  هک  اسب  و  مهد ، یم  ماجنا  ار  جـح  مردـپ ، فرط  زا  هک 
: دومرف متـسه ! هکم  میقم  هک  تسا  لاـس  هد  نم  مدرک : ضرع  .روآ  ياـج  هب  عّتمت  جـح ] : ] دوـمرف مهد ؟ ماـجنا  ار  نآ  هنوـگچ  سپ 

.(1) روآ ياج  هب  عّتمت  ّجح ] ]

: تسا تهج  ود  زا  ثیدح  نیا  ندروآ  یهاوگ  میوگ : یم 

هب ار ، وا  لمع  مالـسلا  هیلع  ماـما  ياـضما  و  مروآ .» یم  ياـج  هب  جـح  امـش  ردـپ  يوس  زا  هک  دوش  یم  اـسب  : » هک يوار  هتفگ  یکی :
هک یماما  يوس  زا  جح  رد  تباین  ناحجر  هاگره  سپ  هدرم ، ای  هدنز  زا  تباین  نتشادن  قرف  رب  دنک  یم  تلالد  هک  یتاقالطإ  همیمض 

.ددرگ یم  تباث  زین  هیلع -  هَّللا  تاولص  هدنز -  ماما  زا  تباین  ناحجر  دبای ، ققحت  هتفای  تافو 

نیا یبوخ  رب  هک  مروآ » یم  ياج  هب  جـح  مناردارب  زا  یـسک  فرط  زا  هک  اـسب  : » هک ار  يوار  هتفگ  مالـسلا  هیلع  ماـما  ياـضما  مود :
.دشاب یم  هدیدنسپ  یلوا  قیرط  هب  رت و  لماک  روط  هب  دهد  ماجنا  ار  جح  شنامز  ماما  زا  رگا  .دراد  تلالد  لمع 

زا ام ، بوخ  ناشیک  مه  زا  هک  یجلعد  دمحموبا  هک : هدرک  رکذ  حئارجلا  جـئارخلا و  باتک  رد  هللا  همحر  يدـنوار  بطق  هلمج : زا  و 
رسپ ود  يو  دوب ، ناثدحم 
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کبـس شور  مارح ، ياهراک  رد  شرگید  رـسپ  و  دوب ، تاوما  نداد  لسغ  شلغـش  و  میقتـسم ، هویـش  رب  نسحلاوبا  مانب  یکی  تشاد ،
ماجنا یّجح  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  يوس  زا  هجو  نآ  اـب  اـت  دوب  هدـش  تخادرپ  یهجو  دـمحموبا  هب  تشاد ، ار  نارس 

ار لوپ  نآ  زا  یغلبم  تشاد  یقالخا  دسافم  هک  يرسپ  هب  دمحموبا  سپ  تسا ، هدوب  جیار  نایعیش  نیب  نامز  نآ  رد  مسر  نیا  و  دوش ،
ار ینوگمدنگ  يورابیز  ناوج  هک  مدوب  هداتسیا  تافرع )  ) فقوم رد  درک : تیاکح  دومن  تعجارم  نوچ  و  تفر ، جح  هب  سپـس  داد 

دـش کیدزن  [ تافرع زا   ] مدرم نتفر  نوریب  نوچ  .تسا  کین  لمع  عرـضت و  شیاین و  اعد و  لوغـشم  هک  مدرک  هدـهاشم  دوخ  راـنک 
[ هجو : ] دومرف مشکب ؟ تلاجخ  هچ  زا  نم ! رورس  مدرک : ضرع  یشک !؟ یمن  تلاجخ  ایآ  خیش ! يا  دومرف : درک و  نم  يوس  هب  يور 
هک تسا  دوز  دروـخ ؟ یم  بارـش  هک  یهد  یم  یقـساف  هب  نآ  زا  وـت  و  دوـش ، یم  هداد  وـت  هـب  یناد  یم  هـک  یـسک  فرط  زا  یّجح 

نامعنلا نب  دمحم  نب  دمحم  هَّللا  دبعوبا  ار  بلطم  نیا  .مکانمیب  زور  نآ  زا  نم  و  درک -  هراشا  ممـشچ  هب  و  دورب -  نیب  زا  تمـشچ 
یتحارج دوب  هدـش  هراشا  نآ  هب  هک  یمـشچ  نامه  زا  هک  تشذـگن  شندـمآ  زا  زور  لهچ  تفگ : يوار  .دینـش  زین  دـیفم -  خیـش  - 

.(1) تفر نیب  زا  مشچ  نآ  دمآ و  نوریب 

: هلمج زا  تسه ، یمهم  بلاطم  رایسب و  دیاوف  نآ  رد  هک  دوش  ربدت  ثیدح  نیا  رخآ  ات  لوا  زا  تسا  هتسیاش  میوگ : یم 

.بیغ زا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نداد  ربخ   - 1
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مدرم زا  حـلاص  دارفا  هب  زج  ار  اـه  نآ  هک  تسا ، مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  طوـبرم  هک  یتاـهوجو  ندرمـش  مهم  ندـیزرو و  ماـمتها   - 2
هانگ رـسپ  هب  يزیچ  دوب  جح  نآ  هب  طوبرم  هک  یهجو  زا  دمحموبا  هک  تسا  رهاظ  روبزم  ثیدح  ياهتنا  ات  ادـتبا  زا  هک  اریز  دـنهدن ،
ّتقد نآ  رد  سپ  دنا ، هتـشادنپ  ناگرزب  زا  یـضعب  هک  نانچ  دشاب ، هداد  وا  هب  ار  جـح  نآ  هجو  مامت  هک  نیا  هن  دوب ، هتخادرپ  شراک 

.ددرگ نشور  تیارب  دوصقم  ات  نک 

وا قح  رد  یفطل  لاعتم  يادـخ  يوس  زا  نیا  و  دـهد ، ماـجنا  تسین  راوازـس  هچنآ  نداد  ماـجنا  رب  نمؤم  هب  تبوقع  ندیـسر  دوز   - 3
.تسا

بانج نآ  يوس  زا  جـح  ماجنا  تهج  هب  نداتـسرف  بیاـن  نینچمه  ار و  شدوخ  فرط  زا  تباـین  مالـسلا  هیلع  ماـما  ندرک  اـضما   - 4
.تسین هدیشوپ  هک  نانچ 

نآ زا  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لجع  ماما -  يوس  زا  جح  يارب  نداتـسرف  بیان  و  جح ، رد  تباین  بابحتـسا  شیب  مک و  هک  يروما  زا  و 
ار يدعب  تیاور  سپ  مالسلا ، مهیلع  ناماما  يوس  زا  ندرک  فاوط  بابحتسا  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  یتایاور  دوش : یم  هدافتسا  اه 

.دیامرف ناسحا  وت  نم و  هب  دنوادخ  .نک  هعلاطم 

ترضح نآ  فرط  زا  ات  يرگید  نتخاس  بیان  مالـسلا و  هیلع  ماما  زا  تباین  هب  مارحلا  هَّللا  تیب  فاوط  متـشه : تسیب و  متفه و  تسیب و 
دیامن فاوط 

فرط زا  هک  نیا  يارب  يرگید  نتخاس  بیان  بابحتـسا  تسا ، بحتـسم  بانج  نآ  زا  تباـین  هب  فاوط  میدرک  تباـث  هک  نآ  زا  سپ 
همّدقم هک  نیا  رب  هفاضا  دشاب ، یم  ناسحا  یتسود و  راکنیا  هک  اریز  تسا ، حضاو  دیامن  فاوط  راوگرزب  نآ 
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بلطم نیا  رب  زین  .تسا و  تباـث  لـقع  مکح  هب  نآ  ناـحجر  یبوخ و  نیارباـنب  تسا ، مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  تباـین  هب  فاوط 
یم هکلب  دنک ، یم  تلالد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هیحان  زا  جح  ماجنا  يارب  نداتسرف  بیان  بابحتـسا  رب  هچنآ  ياوحف  دراد  تلالد 
لیلد هب  تسا ، یفتنم  دهد ) ماجنا  ار  لمع  صخش  دوخ  هک   ) ترـشابم ندوب  طرـش  دش  تباث  لمع  لصا  ناحجر  نوچ  تفگ : ناوت 

.دبای یم  رد  ار  تلیضف  زا  ییالاو  هبترم  دهد  ماجنا  ار  لمع  نآ  شدوخ  نمؤم  رگا  هک  دنچ  ره  لصا ،

یفاک رد  ینیلک  مالسإلا  هقث  هک  تسا  یتیاور  دراد  تلالد  صاخ  روط  هب  هدنز  ماما  يوس  زا  ندرک  فاوط  بابحتـسا  رب  هچنآ  اّما  و 
زا متساوخ  یم  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلعداوج  ماما  یناث  رفعجوبا  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدروآ  مساقلا  نب  یـسوم  زا  دوخ  دنـس  هب 
هب مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  .تسین  تسرد  ندرک  فاوط  ایـصوا  زا  تباین  هب  دش : هتفگ  نم  هب  منک ، فاوط  امـش  ردپ  امـش و  يوس 
زا شیپ  متـشاد : هضرع  ترـضح  نآ  هب  لاس  هس  زا  دعب  سپـس  .تسا  زیاج  نآ  هک  نک  فاوط  یتسناوت  هک  ردق  ره  هکلب  دومرف : نم 

امش و زا  دوب  هتساوخ  ادخ  هچنآ  سپ  دیدومرف ، هزاجا  نم  هب  منک  فاوط  امـش  ردپ  امـش و  يوس  زا  هک  متـساوخ  هزاجا  امـش  زا  نیا 
لوسر فرط  زا  يزور  مدرک : ضرع  دوب ؟ هچ  نآ  دومرف : .مدرک  لمع  نآ  هب  تشذگ و  ملد  رب  يزیچ  سپس  مدرک ، فاوط  ناتردپ 

زور مدرک : ضرع  .ادخ  لوسر  رب  دنوادخ  دورد  تفگ : هبترم  هس  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  .مدومن  فاوط  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
فرط زا  مجنپ  زور  و  نیـسح ، ماما  فرط  زا  مراهچ  زور  نسح و  ماما  فرط  زا  موس  زور  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  فرط  زا  مود 

زا مشش  زور  و  نیسحلا ، نب  یلع 
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زا مهن  زور  و  یـسوم ، ماما  تردـپ  فرط  زا  متـشه  زور  و  دـمحم ، نب  رفعج  فرط  زا  متفه  زور  و  یلع ، نب  دـمحم  رفعجوبا  فرط 
ناـشتیالو هب  هک  یناـسک  دنتـسه  ناـنیا  و  مدرک ، فاوـط  نم  ياـقآ  يا  امـش  فرط  زا  مهد  زور  و  اـضر )  ) یلع ماـما  تردـپ  فرط 

یمن ناگدنب  زا  ار  نآ  زج  هک  ینید  هب  ینک  یم  يرادنید  ار  يادخ  دنگوس  ادـخ  هب  نیاربانب  دومرف : .منک  یم  يرادـنید  ار  دـنوادخ 
ار فاوط  نیا  دومرف : مدومنن ، فاوط  یهاگ  مدرک و  فاوط  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترداـم  فرط  زا  هک  اـسب  و  مدرک : ضرع  .دریذـپ 

نینمؤم مومع  زا  ندومن  فاوـط  بابحتـسا  لـیالد  زا  (1) و  .يا هداد  ماـجنا  وـت  هک  تسا  یلمع  نیرتـهب  هَّللا  ءاـش  نا  هک  نک  رایـسب 
ردپ سک  ره  : » دومرف هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترضح  زا  ریصبوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  رد  هک  تسا  یتیاور 
يوس زا  هک  یـسک  يارب  و  دوب ، دهاوخ  وا  يارب  لماک  روط  هب  نآ  رجا  دیامن ، فاوط  وا  فرط  زا  سپ  دنک  ِهلِـص  ار  يدنواشیوخ  ای 

دهاوخ ینوزف  يرگید  فاوط  باوث  اب  صخـش ، نآ  دنویپ  نتـشاد  یمارگ  رطاخ  هب  وا  دوب و  دهاوخ  وا  شاداپ  دننام  هدرک  فاوط  وا 
.(2) تفای »

هجرف هَّللا  لجع  نامزلا -  بحاص  نامیالوم  زا  تباین  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ادـخ و  لوسر  دـهاشم  ترایز  مهن : تسیب و 
 - فیرشلا

ماسقا زا  لمع  نیا  هک  نیا  رب  هفاضا  تسج -  دانتسا  هراب  نیا  رد  ناوت  یم  و 
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 -. دشاب یم  ناگدنب  ياهراک  نیرت  مهم  زا  هک  دمآ  دهاوخ  تسا و  ماما  هلص 

.ترضح نآ  يوس  زا  نداد  هقدص  بابحتسا  رد  تشذگ  هچنآ  هب   - 1

.مالسلا هیلع  ماما  زا  تباین  هب  مارحلا  هللا  تیب  فاوط  جح و  بابحتسا  رب  دنک  یم  تلالد  هچنآ  ياوحف  هبو   - 2

.تسا هدیدرگ  دراو  نینمؤم  مومع  زا  تباین  هب  هفّرشم  دهاشم  ترایز  دروم  رد  هچنآ  هب  و   - 3

هک هدـمآ  تیاور  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  ترـضح  زا  شردـپ  زا  یمرـضح  میهاربا  نب  یلع  زا  یفاـک  رد  هک  ناـنچ 
ود يدروآ ، ياـج  هب  تسا  مزـال  وت  رب  هچنآ  یتـفر و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ربـق  دزن  هب  هاـگره  سپ  دوـمرف … : یثیدـح  نمض 

مردام و مردپ و  فرط  زا  ادخ  ربمغیپ  يا  وت  رب  مالس  وگب : تسیاب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رس  يالاب  سپـس  رازگب ، زامن  تعکر 
یهاوخب یـسک  هب  رگا  سپ  نانآ ، ِهایـس  دیفـس و  هدرب و  دازآ و  مرهـش  لها  مامت  يوس  زا  و  مناگتـسب ، ماـمت  منادـنزرف و  مرـسمه و 

(1) .یشاب هتفگ  تسار  مدرک  مالس  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رب  وت  يوس  زا  نم  ییوگب 

رد ندومن  تباین  اـم ، ناـمز  اـت  هتـشذگ  ياـه  ناـمز  زا  هعیـش  ماوع  صاوخ و  نیب  فراـعتم  لوادـتم  روما  هلمج  زا  هک  نیا  هب  و   - 4
روآدای اه  نآ  ریغ  تارایز و  ياه  باـتک  رد  ار  نآ  یگنوگچ  ناونع و  مهیلع -  هَّللا  ناوضر  اـم -  ياـملع  و  تسا ، هفرـشم  دـهاشم 

یمن ار  نآ  نیقی  شنیب و  نید و  لها  ياه  لد  هک  تسا  يزیچ  هراب  نیا  رد  نینمؤم  زا  وا  ریغ  ماما و  نیب  نتـشاذگ  قرف  و  دـنا ، هدـش 
.دریذپ

و میتسناد ، فاوط  جح و  رد  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  ندرک  تباین  ناحجُر  یبوخ و  هتشذگ ، لیالد  زا  نوچ  هک  نیا  هب  و   - 5
هرمع و جـح و  رد  ناشیا  زا  ناشنایعیـش  ندرک  تباین  زا  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  دـهاشم  تراـیز  ندوب  رترب  دروم  رد  هک  یتاـیاور  هب 

دهاشم ترایز  نمؤم ، هاگره  دوب  دهاوخ  رتالاب  مالـسلا  هیلع  ماما  رورـس  يدنـسرخ و  هک  مینک  یم  نیقی  دنوش ، یم  دنـسرخ  فاوط 
زا تباین  هب  ار  شناردپ  هفرشم 
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.تسا مّلسم  یعطق و  درخ  نابحاص  دزن  یلو  تسین ، مامت  لوصا  ملع  دعاوق  يانبم  رب  هک  دنچ  ره  هجو  نیا  و  دهد ، ماجنا  شترضح 

تیاـکح تراـبع  تسا  نیا  و  هدومن ، تیاـکح  ریبک  رازم  فلؤم  زا  لـقن  هب  راـحب  رازم  رد  هللا  همحر  یـسلجم  هماـّلع  هچنآ  هب  و   - 6
مالـسلا هیلع  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  دهـشم  هب  دوخ  يوس  زا  ار  يا  هدننک  ترایز  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسحلاوبا  ترـضح  و  هدش :

ماما رئاح  هتبلا  و  دـیامرف ، تباـجا  هک  دوش  اـعد  اـه  نآ  رد  دراد  یم  تسود  هک  تسا  ییاـهاج  دـنوادخ  يارب  دومرف : سپ  داتـسرف ،
(1) .تسا اهاج  نآ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح 

، دش تباث  مالسلا  مهیلع  ناماما  دهاشم  زا  یضعب  ترایز  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآزا  ندرک  تباین  بابحتـسا  هاگره  میوگ : یم 
.دوب دهاوخن  یتوافت  مالسلا  مهیلع  ناماما  رگید  دهاشم  مَرَح و  نآ  نیب  دیدرت  نودب  سپ 

تباین هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ربمغیپ و  دهاشم  ترایز  بابحتـسا  هب  دنا  هدرک  حیرـصت  هک  یناسک  هلمج  زا  هک  نادب  هجوت :
بابحتـسا باب  هتفگ : هک  تسا ، هعیـشلا  لئاسو  باتک  رد  هللا  همحر  یلماع  ثدـحم  ملاـع  نینمؤم ، زا  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  زا 

يرکسع يداه  ماما  نسحلاوبا  ترضح  زا  ار  یمرـص  دوواد  تیاور  سپـس   (2) .مالـسلا مهیلع  نیموصعم  نینمؤم و  يوس  زا  ترایز 
رارق امـش  يارب  ار  نآ  مدرک و  تراـیز  ار  امـش  ردـپ  نم  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هب  تفگ : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع 

.میرازگساپس وت  زا  ام  تسا و  یگرزب  رجا  شاداپ و  دنوادخ  يوس  زا  وت  يارب  نآ  ببس  هب  دومرف : مداد ،
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ندومن تباین  هن  تسا  ترایز  باوث  ندرک  هیده  نآ  زا  رهاظ  نوچ  تسین ، یتلالد  ثحب  دروم  بلطم  رب  ثیدـح  نیا  رد  میوگ : یم 
لالدتـسا فالخ ، ِلامتحا  اب  و  تسه ، اجنیا  رد  ینعم  نیا  لامتحا  لقاال  ییامن  راکنا  ار  بلطم  نیا  روهظ  هک  ضرف  رب  و  ترایز ، رد 

.تسا طقاس 

بیان مازعا  بابحتسا  ما : یس 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  يوس  زا  ترایز  يارب 

سپ لمع -  نیا  ناحجر  و  تسا ،] نانمؤم  یّبحتسم  فیاظو  زا   ] مالسلا هیلع  ترضح  نآ  يوس  زا  ترایز  روظنم  هب  نداتـسرف  بیان 
 )= یبرُقلا يوذ  هب  تبـسن  تّدوم  و  تسا ، يوـقت  یکین و  رب  ندوـمن  يراـی  هک  اریز  دـشاب ، یم  رهاـظ  تباـین -  بابحتـسا  توـبث  زا 

فاوط و جح و  رد  هچنآ  مامت  هب  نآ  بابحتـسا  يارب  هکلب  .دشاب  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  ِهلِـص  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نادـناخ 
.تسج دانتسا  درک و  لالدتسا  ناوت  یم  تشذگ ، دیامن  فاوط  جح و  هک  يرگید  نتفرگ  بیان 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  ندرک  تمدخ  رد  یعس  مکی : یس و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  ندرک  تمدخ  رد  یعس  مکی : یس و 

نایب تایاور  ياضتقم  هب  هک  یهد ، ماجنا  یناوت  یم  یگدنز  رد  هچنآ  هب  مالـسلا  هیلع  بانج  نآ  هب  ندرک  تمدـخ  تهج  رد  شالت 
شترضح رازگتمدخ  دنرومأم  هک  دنوادخ  ناگتشرف  هب  هک  نیا  ات  تسا ، مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تکرب  هب  وت  یگدنز  هک  دیدرگ 
تاروتسد دنتسه و  مالسلا  مهیلع  ناماما  نارازگتمدخ  ناگتشرف  هک  نیا  رب  دنراد  تلالد  هک  یتایاور  یشاب و  هتـسج  یّـسأت  دنـشاب ،

، دنهد یم  ماجنا  ار  ناش 
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تایاور نآ  مینک ، یمن  ینالوط  ار  باتک  تایاور  نآ  ندروآ  اب  هک  تسا  رایـسب  .دننیـشن  یمن  ناش  هزاجا  اب  زج  ناشیا  رـضحم  رد  و 
یم افتکا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  هب  میتفگ  هچنآ  يارب  داهـشتسا  تهج  هب  اـجنیا  رد  و  هدـیدرگ ، رکذ  دوخ  ياـهاج  رد 

مبایرد ار  وا  نارود  رگا  و  دومرف : نینچ  میدروآ  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تفارـش  نایب  رد  رت  شیپ  هک  یثیدح  رد  بانج  نآ  مینک ،
.دوب مهاوخ  وا  تمدخ  رد  ما  یناگدنز  تدم  مامت 

یم عقاو  فـالخ  اـی  زیمآ  قارغا  ار  نآ  اـیآ  نک ، تقد  بوخ  نخـس  نیا  رد  مالـسلا ! مهیلع  ناـماما  دـنمدرخ  تسود  يا  میوگ : یم 
تفارـش تلیـضف و  ناـیب  هلمج : زا  دـهد ، یم  تلـالد  یقیقد  تاـکن  هب  و  تسا ، تقیقح  نیع  هکلب  هجو ! چـیه  هـب  زگره ! يرادـنپ ؟
تاعاط نیرت  کیدزن  اه و  تدابع  نیرتهب  ترـضح  نآ  هب  ندرک  تمدـخ  هک  نیا  هب  هراشا  هلمج : زا  و  مالـسلا ، هیلع  مئاق  ترـضح 

زور بش و  و  دومنن ، يرپـس  دـنوادخ  تداـبع  تعاـط و  عاوـنا  رد  زج  ار  شفیرـش  رمع  هک  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  نوـچ  تسا ،
وا هب  ندرک  تمدـخ  رد  ار  دوخ  رمع  درک  یم  كرد  ار  مالـسلا  هیلع  مئاـق  رگا  هک  دـنک  یم  ناـیب  دـینارذگ ، هار  نیا  رد  ار  شیوخ 

نیرتـالاب تاـعاط و  نیرترب  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح  ندرک  تمدـخ  هب  ماـمتها  هک  دـش  مولعم  نخـس  نیا  زا  .دومن و  یم  فرص 
نآ تدابع  ماسقا  تعاط و  عاونا  ریاس  نیب  زا  و  هداد ، حـیجرت  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نوچ  تسا ، دـنوادخ  هب  بّرقت  لیاسو 

.تسا هدیزگرب  ار 

نآ ّتیعر  دنتـسه و  ناوریپ  نیرتهب  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ماـما  ناوریپ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  مالـسلا  هیلع  ماـما  نخـس  ياـه  هتکن  زا  و 
وا باحصا  و  دنرترب ، نیریاس  زا  بانج 
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اه تّما  نیرترب  اه و  تّما  لضفا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  نیّیبّنلا  متاخ  ترـضح  تّما  هک  نانچمه  دنـشاب ، یم  باحـصا  نیرت  دـنمتفارش 
يالاو ماقم  نوچ  و  تسا ، توافتم  صخش  نآ  دوخ  ماقم  هبتر و  بسح  هب  صخـش  ره  ناوریپ  ناگتـسب و  هبترم  هک  اریز  دنـشاب ، یم 

رب هک  ینانمؤم  شناوریپ و  بانج و  نآ  ّتیعر  دـنلب  هبترم  دـیدرگ ، مولعم  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  نامزلا -  بحاـص  ناـمیالوم 
رب یـششوپ  چیه  تسا و  نشور  بلطم  نیا  .دروآ و  رامـش  هب  نانآ  زا  ار  ام  یلاعت  يادخ  دوش ، یم  رهاظ  زین  دنـشاب  رادـیاپ  شتیالو 

: دراد تایاور  رد  يرایسب  دهاوش  و  تسین ، نآ 

یکی

يزور : » تسا هدـمآ  يوبن  ثیدـح  رد  هک  دـندناوخ  دوخ  ناردارب  ار  بانج  نآ  ناوریپ  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ترابع 
مبیصن ار  مناردارب  رادید  ایادخ  تفگ : راب  ود  دندوب  شتمدخ  رد  شباحـصا  زا  یعمج  هک  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
دیتسه نم  باحصا  امـش  هن  دومرف : میتسین ؟ وت  ناردارب  ام  رگم  هَّللا  لوسر  ای  دندرک : ضرع  دندوب  ناشیا  فارطا  هک  یباحـصا  .نک 

ياه مان  نانآ و  ياه  مان  دـنوادخ  دنـشاب ، هدـیدن  ارم  هک  دـنروآ  نامیا  نم  هب  یلاح  رد  دنـشاب  یم  ناـمزلارخآ  رد  یموق  مناردارب  و 
شیرادهگن نانآ  زا  کی  ره  دشاب ، هدروآ  نوریب  ناشناردام  محر  ناردـپ و  تشپ  زا  هک  نآ  زا  شیپ  هدناسانـش  نم  هب  ار  ناشناردـپ 

نانآ دـشاب ، یم  نازورف  شتآ  نتفرگ  تسد  هب  ای  کـیرات و  بش  رد  راـخ  هتوب  رب  ندیـشک  تسد  زا  رتدـیدش  رتشیب و  دوخ  نید  زا 
«. .دهد یم  تاجن  یناملظ  هریت  بوشآ  هنتف و  ره  زا  ار  ناشیا  دنوادخ  دنتسه ، یکیرات  ياه  غارچ 

مود

ثیدح رد  هک  نانچ  دنشاب ، یم  نامز  ره  دارفا  نیرترب  نانآ  هک  نیا 
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هب دـقتعم  هک  وا  تبیغ  نامز  لها  هک  یتسرد  هب  دـلاخوبا  يا  : » دومرف هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نیدـجاسلا  دّیـس  ترـضح  زا  دـلاخوبا 
تفرعم اه و  مهف  اه و  لقع  زا  نانآ  هب  هرکذ -  یلاعت  دـنوادخ -  هک  اریز  دـننامز ، ره  لها  زا  رترب  دنـشاب  شروهظ  رظتنم  شتماما و 
ریـشمش نادهاجم  هبترم  تلزنم و  رد  نامز  نآ  رد  ار  نانآ  و  هدـیدرگ ، هدـهاشم  نوچمه  ناشیا  دزن  تبیغ  هک  هدومرف  اطع  ردـق  نآ 

ناگدننک توعد  و  ام ، نیتسار  نایعیش  دنناصلخم و  قح  هب  نانآ  تسا ، هداد  رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يور  شیپ  رد  هدز 
.(1) دنشاب » یم  اراکشآ  هنایفخم و  دنوادخ  نید  هب 

موس

رد هقدص  راّمع ، يا  : » دومرف هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راّمع  تیاور  رد  هک  نانچ  ناشیاه ، تدابع  باوث  ندش  ربارب  دنچ 
، دشاب یفخم  لطاب  تلود  نامز  رد  هک  ناتماما  اب  امش  تدابع  ادخ -  هب  تسا -  روط  نیمه  ینلع  هقدص  زا  تسا  رتهب  هَّللا -  و  ّرِس - 

ِقح ماما  روهظ  رد  ار  هرکذ  لـج  دـنوادخ  هک  یـسک  زا  تسا  رتهب  هکراـتم ، ماـگنه  لـطاب و  تلود  رد  نانمـشد  زا  امـش  ندیـسرت  و 
دینادب و  تسین ، قح  تلود  رد  تینما  تدابع و  دننام  لطاب  تلود  رد  سرت  لاح  رد  تدابع  و  دیامن ، تدابع  قح  تلود  رد  راکشآ 

رد ار  نآ  طیارش  مامت  اب  دشاب و  یفخم  نمـشد  زا  هک  یلاح  رد  دناوخب  تعامج  ار  شدوخ  بجاو  زامن  زورما  امـش  زا  سک  ره  هک 
یبجاو زامن  امـش  زا  سک  ره  و  دسیون ، یم  امـش  يارب  تعامج  هب  هضیرف  زامن  هاجنپ  باوث  لجوّزع -  دنوادخ -  دـیامن ، ادا  شتقو 

تسیب باوث  وا  يارب  لجوّزع -  دنوادخ -  دناوخب ، طیارش  مامت  اب  شتقو  رد  نمشد  زا  هنایفخم  ییاهنت  هب  ار 
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هد باوث  وا  يارب  دـنوادخ  دروآ ، ياج  هب  طیارـش  اب  شتقو  رد  ار  شا  هلفان  زامن  امـش  زا  کی  ره  و  دـسیون ، یم  يدارف  زامن  جـنپ  و 
 - لجوّزع دنوادخ -  و  دسیون ، یم  هنـسح  تسیب  وا  يارب  دنوادخ  دهد  ماجنا  يا  هنـسح  امـش  زا  مادک  ره  و  دـسیون ، یم  هلفان  زامن 

ظفح ار  شنابز  دنک و  تبظاوم  شدوخ  ماما و  نید و  رب  هّیقت  اب  دنادرگ و  وکین  ار  شلامعا  رگا  دیازفا  یم  ار  امش  زا  نمؤم  تانسح 
نیدـلا و لامک  (2) و  یفاک ياه  باتک  رد  ثیدـح  نیا   (1) تسا …  میرک  ّلجوّزع -  دنوادخ -  دـیازفا  یم  ربارب  نیدـنچ  دـیامن ،

.تسا هدش  تیاور  رابخا  بتک  زا  اه  نآ  ریغ  (3) و  راحب

مراهچ

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  دوخ  دنس  هب  نیدلا  لامک  باتک  رد  هک  تسا ، رتزیگنا  تفگـش  ناشنامیا  رت و  يوق  نانآ  نیقی  هک  نیا 
نیرتروآ تفگـش  هک  نادب  و  یلع ! يا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  شرافـس  رد  ینالوط  یثیدح  نمـض  هک  هدـمآ  هلآو 

ناـنآ زا  تّجح  و   ] دـنا هدـیدن  ار  ربـمغیپ  هک  دنتـسه  ناـمزلارخآ  رد  یناـمدرم  نیقی  ظاـحل  زا  ناـشیا  نـیرت  مـهم  ناـمیا و  رد  مدرم 
ياج رب  ناگتشذگ  راثآ  زا  هک   ] يدیفـس يور  رب  یهایـس  هب  [ لاح نیع  رد  ، ] تسا هتفر  ناشنایم  زا  نشور  لیلد  ]و  هدیدرگ بوجحم 

(4) .دنا هدروآ  نامیا  [ هدنام

مجنپ

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  دوـخ  دنـس  هب  نیدـلا ، لاـمک  رد  هک  تماـیق ، رد  وا  تّما  دارفا  نیرت  یمارگ  دـنربمغیپ و  ياـقفر  ناـنآ 
لاح هب  اشوخ  دومرف : هک  هدمآ  تیاور 
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شناتـسود اب  و  دـشاب ، دـقتعم  وا  تماما  هب  شمایق  زا  شیپ  تبیغ  نامز  رد  هک  یلاح  رد  دـیامن  كرد  ارم  تیب  لها  مئاـق  هک  یـسک 
زور رد  نم  دزن  تّما  نیرت  یمارگ  و  نم ، یتسود  دروم  نم و  ياـقفر  زا  یـسک  نینچ  درادـب ، نمـشد  ار  شنانمـشد  دـنک و  یتسود 

(1) .دوب دهاوخ  تمایق 

مشش

هک هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  یلاع  یحیحـص  دنـس  هب  ناذاش  نب  لضف  باـتک  زا  لـقن  هب  یـسوط  خیـش  تبیغ  رد 
زا نت  هاجنپ  شاداپ  نانآ  زا  درم  کی  هک  دمآ  دنهاوخ  امش  زا  سپ  یموق  يدوز  هب  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف :
نآ تشگ ! لزان  ام  هراـبرد  نآرق  میدوب و  وت  اـب  نینح  دُُـحا و  ردـب و  تاوزغ  رد  اـم  هَّللا  لوسر  اـی  دـنتفگ : .تشاد  دـهاوخ  ار  اـمش 

دیهاوخن ربص  نانآ  نوچمه  ددرگ  دراو  امش  رب  دوش  یم  دراو  نانآ  رب  هچنآ  رگا  هک  یتسرد  هب  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح 
(2) .درک

متفه

تالاح نیرت  کیدزن  دومرف : هک  دـنا  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناـش  ياهدنـس  هب  رگید  ياـملع  یـسوط و  خیـش  تبیغ  رد 
ددرگن و راکشآ  ناشیا  يارب  هک  دنباین  ار  یهلا  تّجح  هک  تسا  یماگنه  نانآ  زا  وا  يدونشخ  نیرتشیب  دنوادخ و  هب  تبسن  ناگدنب 
رد ماش  حبـص و  ره  عقوم  نآ  رد  سپ  هدـشن ، لطاب  وا  ناـمیپ  دـنوادخ و  تّجح  هک  دـننادب  لاـح  نیع  رد  دنـسانشن ، ار  شهاـگیاج 

رهاظ نانآ  يارب  دـنباین و  ار  وا  تّجح  هک  تسا  یماگنه  شنانمـشد  رب  یهلا  بضغ  عقوم  نیرت  تخـس  هک  اریز  دیـشاب ، جَرَف  راـظتنا 
شناتسود هک  هتسناد  دنوادخ  هتبلا  ددرگن ،
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ناـشیا زا  ار  شیوخ  تّجح  مه  ندز  مه  رب  مشچ  کـی  داـتفا  دـنهاوخ  دـیدرت  هب  ناـنآ  هک  تسناد  یم  رگا  و  دـنتفا ، یمن  کـش  رد 
(1) .مدرم زا  دب  دارفا  فرط  زا  رگم  تسین  نیا  و  تخاس ، یمن  بیاغ 

متشه

ماما هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  نآ  ریغ  راحب و  رد  هک  نانچ  دراـب ، یم  نامـسآ  زا  ناراـب  دوش و  یم  عفد  ـالب  ناـنآ  رطاـخ  هب  هک  نیا 
لاح هب  اشوخ  هک  ددرگ ، یم  بیاغ  ناشرظن  زا  اه  نآ  ماما  هک  دـمآ  دـهاوخ  مدرم  رب  یناـمز  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص 

 - لـجوّزع راگدـیرفآ -  هک  تسا  نآ  دوب  دـهاوخ  ناـنآ  يارب  هک  یباوث  نیرت  مک  هک  یتسرد  هب  .ناـمز  نآ  رد  اـم  رما  رب  نارادـیاپ 
زا وکین  باوث  هب  ار  امش  داب  هدژم  سپ  دیدرک ، قیدصت  ارم  بیغ  دیدروآ و  نامیا  نم  ّرس  هب  نم ، ناگدنب  درک ، دهاوخ  ادن  ار  ناشیا 
رب ناراب  امـش  رطاـخ  هب  و  مزرمآ ، یم  مشخب و  یم  ار  امـش  مریذـپ و  یم  امـش  زا  نم ، نازینک  ناگدـنب و  قح  هب  دییامـش  نم ، يوس 

(2) مداتسرف …  یم  ورف  ناشیارب  ار  باذع  هنیآ  ره  دیدوبن  امش  رگا  و  میامن ، یم  عفد  نانآ  زا  ار  الب  و  مراب ، یم  مناگدنب 

هیلع نامزلا  بحاص  نامیالوم  تمدخ  رد  ناگدننک  یعس  عابتا و  يرترب  تلیضف و  زا  یتمسق  هک  نونکا  نم ! ناردارب  يا  میوگ : یم 
تبهوم گرزب و  تمعن  نآ  و  دـینک ، شـشوک  یعـس و  بانج  نآ  تمدـخ  تعاطا و  رد  هک  داـب  امـش  رب  سپ  دـیتسناد ، ار  مالـسلا 

نآ تّدـم  ندـش  ینالوط  اـب  ار  ترـضح  نآ  داـی  و  دیـشخب ، ماود  نآ  هب  ناتـشالت  تیّدـج و  اـب  و  دـییامن ، يرازگـساپس  ار  گرتس 
دینکن شومارف 
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نارود رد  هک  ییاه  تنحم  رب  و  دییامنن ، لیامت  ایند  لها  ایند و  هب  و  دیشوکب ، یگشیمه  یتحار  لیمکت  تداعـس و  لیـصحت  يارب  و 
یناسک نینچ  زا  ار  ام  شمرک  لضف و  هب  یلاعت  دنوادخ  .دیسرب  ینالوط  یتحار  هب  ات  دیشاب  هتشاد  ربص  دسر  یم  امـش  رب  رمع  هاتوک 

.تسا اعد  هدننک  تباجا  کیدزن و  شناگدنب  هب  وا  هک  دهد ، رارق 

هتکن دنچ 

هتکن دنچ 

؛ دنریگ رارق  رکذت  هجوت و  دروم  تسا  هتسیاش  هک  تسه  بلطم  دنچ  اجنیا  رد 

لوا

هب مادک  ره  هک  دنا  هتفای  لامک  عمج و  يروما  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لجع  نامزلا -  بحاص  ترضح  نامرالاس  رورـس و  رد  هک  نیا 
: هلمج زا  .دنشاب  یم  راوگرزب  نآ  تعاطا  تهج  رد  شالت  بانج و  نآ  تمدخ  رد  یعس  یضتقم  هک  دنتسه  یلقتـسم  ببـس  ییاهنت 

.هلآو هیلع  هللا  یلصوا  لوسر  دنوادخ و  زا  ترضح  نآ  ینیشناج  تفالخ و  هقلطم و  تیالو 

هب یفاک  رد  هک  نانچ  تسا ، هتـسیاش  ملاع  هب  ندرک  تمدـخ  هک  نیا  رب  دـنراد  تلالد  لقن  لـقع و  هک  تسا ، ملاـع  ّقح  هلمج : زا  و 
هورگ يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  ترـضح  تفگ : هک  هدروآ  تیاور  عوـفرم  روـط  هب  نانـس  نب  دـمحم  زا  دوـخ ، دـنس 

نآ سپ  هَّللا ، حور  ترـضح  يا  تسا  هدروآرب  تتجاح  دـنتفگ : دـیروآرب ، نم  يارب  ار  نآ  مراد  يا  هتـساوخ  امـش  زا  نم  نییراوح !
رتراوازـس ام  دنتفگ : نییراوح  تسـش ) ار  ناشیاهاپ  و  هدـمآ : اه  هخـسن  زا  یـضعب  رد  و   ) دز هسوب  ناشیاهاپ  رب  تساخرب و  ترـضح 

نیا نم  اـنامه  .تسا  ملاـع  ندرک  تمدـخ  هب  مدرم  نیرتراوازـس  هک  یتـسرد  هب  دومرف : هَّللا ! حور  يا  مینکب  ار  راـک  نیا  هک  میدوـب 
نینچ
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مالـسلا هیلع  یـسیع  سپـس  .مدومن  ینتورف  ناتیارب  نم  هک  ناـنچمه  دـینک  ینتورف  مدرم  ناـیم  رد  نم  زا  سپ  امـش  اـت  مدرک  عضاوت 
(1) [. اراخ گنس  و   ] هوک رد  هن  دیور  یم  هایگ  راومه  نیمز  رد  هک  نانچ  ربکت ، اب  هن  دوش  یم  رومعم  تمکح  عضاوت  اب  دومرف :

موس شخب  رد  و  هدـمآ -  تیاور  رد  هک  نانچ  تسا -  ام  نابرهم  ردـپ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  تسا ، يردـپ  قح  هلمج : زا  و 
.تسا هدنسب  یفاک و  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  هک  تشذگ  هنیمز  نیا  رد  یبلاطم  باتک 

ترـضح مدینـش  تـفگ : هـک  هدـمآ  رمتعملا  وـبا  زا  یعوـفرم  ثیدـح  رد  یفاـک  لوـصا  رد  هـک  مالــسا ، ناـمیا و  قـح  هـلمج : زا  و 
دنک تمدخ  ار  نیملـسم  زا  یموق  هک  یناملـسم  ره  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.(2) داد » دهاوخ  وا  هب  ینارازگتمدخ  تشهب  رد  اه  نآ  هرامش  دادعت  هب  یلاعت  يادخ  هک  دوب  دهاوخن  نیا  زج 

ترـضح نآ  نامیا  هتبلا  ددرگ ، نزو  هیلع -  هَّللا  تاولـص  نامیالوم -  نامیا  اب  ناناملـسم ، همه  نامیا  رگا  دـیدرت  نودـب  میوگ : یم 
هفاضا دینک ! هسیاقم  ناشیا  هب  ندرک  تمدخ  رب  ار  ترضح  نآ  هب  ندرک  تمدخ  تلیـضف  نیاربانب  دوب ، دهاوخ  نانآ  نامیا  زا  رتشیب 

.تسا نوریب  رشب  دارفا  تردق  زا  اه  نآ  شرامش  هک  اریز  مرادن ، ار  اه  نآ  فصو  ناوت  هک  بانج  نآ  لیاضف  رب 

تسا هدنب  هبتر  تلزنم و  بانج ، نآ  هب  تبسن  ام  تلزنم  هک  نیا  هلمج : زا  و 
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تلالد ینعم  نیا  رب  تیاور  هک  نانچ  دنشاب ، یم  مالسلا  مهیلع  همئا  نامالغ  ناگدرب و  تعاطا ؛ رد  مدرم  هک  اریز  شبابرا ، هب  تبـسن 
.تسا نیقی  رواب و  دروم  و  دراد ،

تسا دنمدوس  امش  يارب  اج  نیا  رد  هچنآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  تبسن  ترـضح  نآ  تبارق  يدنواشیوخ و  هلمج : زا  و 
ترـضح نآ  تمدـخ  رد  یعـس  یـضتقم  هک  يروما  ماـمت  یهاوخب  رگا  .میتشاد و  ناـیب  مهدزاود  تمرکم  رکذ  رد  مجنپ  شخب  رد 

نوریب تیاهن  ّدـح  زا  نوزفا و  رامـش  زا  هک  اریز  درادـن ، ار  شماـجنا  ياراـی  مراتـشون  تسا و  نوریب  مناوت  زا  منک ، داـی  تیارب  تسا 
میتـسه رو  هطوغ  اـه  نآ  رد  هک  دـنوادخ  ینطاـب  يرهاـظ و  ياـه  تمعن  ماـمت  هک  میدـش  روآداـی  رت  شیپ  هچنآ  تهج  هب  و  تسا ،

بانج نآ  يارب  یّقح  هدومرف  تیانع  ام  هب  دـنوادخ  هک  یتمعن  ره  رد  سپ  تسا ، مالـسلا  هیلع  راوگرزب  نآ  دوجو  تکرب  هب  یگمه 
تمظع لاعتم -  راگدرورپ  ساپس  رکـش و  هک  نانچمه  میروآ ، ياج  هب  ار  شا  هنارکـش  تسا  مزال  ام  رب  هک  تسا  تباث  ام  هدهع  رب 

نآ زا  شیب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تمدخ  رد  یعس  يارب  یـضتقم  روما  هک  دش  تباث  سپ  دشاب ، یم  مزال  بجاو و  ام  رب  هئالآ - 
ياه تمعن  دـیهاوخب  رگا  و  (1) ؛ اهوُصُْحت » ِهَّللا ال  َهَمِْعن  اوُّدـُعَت  ْنِإَو  : » یلاـعت يادـخ  هدومرف  تهج  هب  دـیآ ، شرامـش  رد  هک  تسا 

.درک دیناوتن  ار  اه  نآ  باسح  دیروآ  هرامش  هب  ار  دنوادخ 

مود

یلو ددرگ ، یم  ماجنا  میقتـسم  روط  هب  تمدخ  هک  نیا  یکی : تسا ؛ ّصخا  ندرک  يرای  ترـصن و  زا  تهج  ود  زا  تمدخ  هک  نادب 
تمدخ هک  نیا  مود : .دوش  یم  لصاح  زین  رگید  صخش  هطساو  هب  میقتسم و  ریغ  روط  هب  ندرک  يرای 
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یتمدخ ره  سپ  يرای ، ترـصن و  فالخرب  دشاب ، یم  مودخم  يارب  ّتلذـم  یکچوک و  راهظا  ینتورف و  عضاوت و  رب  لمتـشم  ندرک 
.تسین نینچ  نآ  سکع  یلو  تسه  زین  ندرک  يرای 

موس

ای هدومرف  رما  نآ  هب  ترضح  نآ  هک  يراک  نداد  ماجنا  اب  هیلع -  هَّللا  تاولـص  نامزلا -  بحاص  نامیالوم  هب  ندرک  تمدخ  هک  نیا 
نآ هب  صاخ  روط  هب  هک  دـنچ  ره  ددرگ ، یم  لصاح  تسا  بانج  نآ  هب  ناسحا  ای  يرای و  ترـصن و  اـی  ریقوت  لـیلجت و  هک  يراـک 
نآ جَرَف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  دـننام  دوش ، یم  عمج  کین  ياهراک  زا  یـضعب  رد  نیواـنع  نیا  یهاـگ  و  دـشاب ، هدرکن  رما  لـمع 

، تسا راوگرزب  نآ  هب  طوبرم  هک  ییاه  باتک  فیلأت  و  ددرگ ، یم  لیکشت  وا  يروآدای  يارب  هک  یـسلاجم  ندرک  اپ  رب  و  ترـضح ،
تمدـخ دـصق  هب  هاگره  نایعیـش  ناتـسود و  هب  ندرک  ناسحا  و  بانج ، نآ  رب  نداتـسرف  مالـس  دورد و  و  اه ، نآ  هرکاذـم  رـشن و  و 
نوچمه نانآ  ِهلِص  و  تسا ، ناشیا  هب  ناسحا  مالسلا  مهیلع  ناماما  ناتسود  نایعیش و  هب  ناسحا  و  دوش ، ماجنا  ترـضح  نآ  هب  ندرک 

زا .دنک  یم  مکح  بلطم  نیا  هب  زین  لقع  ،و  تسا مالسلا  مهیلع  ناماما  ندرمش  کبس  اه  نآ  ندرمش  کبـس  ،و  دشاب یم  ناشیا  ِهلِص 
مالسلا هیلعرفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  تارایزلا  لماک  باتک  رد  دراد : تلالد  بلطم  نیا  رب  هک  یتایاور 

یم هتشون  شیارب  ام  ترایز  باوث  هک  دنک ، رادید  ار  ام  حلاص  ناوریپ  دیامن ، ترایز  ار  ام  دناوت  یمن  هک  یـسک  : » دومرف هک  هدروآ 
(1) «. دوش یم  هتشون  ام  ِهلِص  باوث  وا  يارب  دیامن ، ِهلِص  ار  ام  وریپ  ناکین  سپ  دنک ، ِهلِص  ار  ام  دناوت  یمن  سک  ره  و  دوش ،
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نم روضح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترضح  تفگ : هک  هدروآ  نوراه  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  هضور  رد  هلمج : زا  و 
ياج زا  ناسارخ  لها  زا  یصخش  ماگنه  نیا  رد  دیوگ : دیرامشیم ! کبس  ار  ام  هک  دوش  یم  هچ  ار  امش  دومرف : راّضح  زا  نت  دنچ  هب 
کبس ار  نات  تاروتسد  رماوا و  زا  يزیچ  ای  میرامـشب ، کبـس  ار  امـش  هک  نیا  زا  میرب  یم  هانپ  ادخ  هب  ام  تشاد : هضرع  تساخرب و 

یم ادـخ  رب  هانپ  درک : ضرع  .تسا  هدرمـش  کبـس  ارم  هک  یتسه  یناسک  زا  یکی  وت  ارچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  .میریگ 
هب میدوب -  هفحُج  یکیدزن  ام  هک  یلاح  رد  ینالف -  هک  يدینـشن  ایآ  زرمایب ! ادخ  دومرف : مشاب ! هدرمـش  کبـس  ار  وت  هک  نیا  زا  مرب 

ترس وت  ادخ  هب  .ما  هدش  هدنام  هتسخ و  نم  دنگوس  ادخ  هب  هک  نک  راوس  ارم  رتمولیک ) راهچ   ) هار لیم  کی  رادقم  هب  تفگ : یم  وت 
 - يادخ تمرح  هدرمـش و  کبـس  ار  ام  درامـش  کبـس  ار  ینمؤم  سک  ره  و  يدرمـش ، کبـس  ار  وا  يدرکن و  دـنلب  وا  يارب  مه  ار 

(1) .تسا هدومن  عیاض  ار  لجوّزع - 

مالسلا هیلع  بانج  نآ  يرای  هب  ندیزرو  مامتها  مود : یس و 

مالسلا هیلع  بانج  نآ  يرای  هب  ندیزرو  مامتها  مود : یس و 

: تـسا هدوـمرف  یلاـعت  يادـخ  هدوـمن ، يراـی  ار  لـجوّزع -  يادـخ -  تـقیقح  رد  دـیامن  يراـی  ار  ترـضح  نآ  سک  ره  هـک  اریز 
انامه دـیامن ، يراـی  ار  وا  هک  یـسک  دـنک  یم  يراـی  دـنوادخ  هک  قیقحت  هب  و  (2) ؛ ٌزیِزَع » ٌّيِوََـقل  َهَّللا  َّنِإ  ُهُرُْـصنَی  ْنَم  ُهَّللا  َّنَرُْـصنََیلَو  »

َهَّللا اوُرُْصنَت  ْنِإ  : » هدومرف لجوّزع -  يادخ -  زین  .تسا و  ییاناوت  تردق و  ياهتنم  رد  دنوادخ 
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.دزاس یم  راوتسا  تباث و  ار  نات  ياه  ماگ  دنک و  یم  يرای  ار  امش  وا  دینک ، يرای  ار  دنوادخ  رگا  (1) ؛ ْمُکَماْدقَأ » ْتِّبَُثیَو  ْمُکْرُْصنَی 

؛ ددرگ یم  نایب  بلطم  هس  رد  هنیمز  نیا  رد  نخس  و 

لوا بلطم 

تاّذلاب ینغ  تسا ، دوجولا  بجاو  وا  هک  اریز  درادن ، یـسک  يرای  هب  یجایتحا  يزاین و  هنوگ  چیه  لاعتم  رداق  يادخ  دـیدرت  نودـب 
ُِّینَغلا َوُه  ُهَّللاَو  ِهَّللا  َیلِإ  ُءآرَقُفلا  ُُمْتنَأ  : » هدوـمرف هنأـش -  یلاـعت  دـنوادخ -  هک  ناـنچ  دـنیوا ، هب  دـنمزاین  تاـقولخم  همه  دـشاب و  یم 
يرای زا  روظنم  نیاربانب.تسا  تافـص  هدوتـس  تاّذلاب و  ِینَغ  دوخ  دنوادخ  دـیریقف و  جاتحم و  دـنوادخ  هب  همه  امـش  (2) ؛ ُدیِمَحلا »
يرای و  ادخ ، نید  ندرک  يرای  زا  تسا  ترابع  دنراد -  تلالد  نآ  رب  رابخا  دنا و  هدش  روآدای  نیرسفم  هک  نانچ  دنوادخ -  ندرک 
یلاعت يادخ  ياضر  شندرک  يرای  رد  هک  نآ  ره  رگید ، ترابع  هب  و  مالـسلا ، مهیلع  راوگرزب  يایلوا  راهطا و  همئا  ربمغیپ و  ندرک 

دهاش هب  جایتحا  رگید  هک  تسا  حضاو  نشور و  ردق  نآ  بلطم  نیا  و  دشاب ، یم  دـنوادخ  ندرک  يرای  تقیقح  رد  وا  يرای  تسه ،
.تسین نآ  رب  یناهرب  و 

مود بلطم 

دنادب صخـش  هک  تسا  يراک  ره  رد  ندومن  يراکمه  ندرک و  مادـقا  مالـسلا ، هیلع  ترـضح  نآ  ندومن  يرای  زا  روظنم  هک  نادـب 
يرای دوش ، یم  توافتم  اه  ناکم  لاوحا و  اه و  نامز  بسح  رب  ندرک  يرای  یگنوگچ  اذل  تسا ، راوگرزب  نآ  تساوخ  رظندروم و 
هب ندرک  يرای  یهاگ  سپ  دراد ، يرگید  هوحن  شتبیغ  نامز  رد  و  ددرگ ، یم  ماجنا  یصاخ  هنوگ  هب  شروضح  نامز  رد  ندرک 
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يارب ندرک  اعد  هب  مه  یهاگ  و  وا ، باکر  رد  ندرک  داهج  اب  یهاگ  و  تسا ، وا  هب  توعد  اب  یهاـگ  و  دوش ، یم  ماـجنا  هیقت  هلیـسو 
ندرک يرای  اب  یهاگ  و  بانج ، نآ  ياه  هناشن  تازجعم و  لیالد و  تافـص و  لـیاضف و  رکذ  اـب  یهاـگ  و  شروهظ ، جَرَف و  لـیجعت 

رب تسا و  رایـسب  هک  ندرک  يرای  رگید  ياه  هنوگ  و  ددرگ ، یم  ماجنا  اه  باـتک  رـشن  فیلأـت و  اـب  یهاـگ  و  شناـّبحم ، ناتـسود و 
.تسین هدیشوپ  شنیب  نابحاص 

موس بلطم 

یلاعت و يادخ  يایلوا  هب  اه  نآ  يرای  ترصن و  يازج  ار  نآ  هک  شناگدنب  هب  تبسن  تسا  دنوادخ  ندرک  يرای  یگنوگچ  نایب  رد 
.میا هدرک  هدافتسا  تایاور  زا  هچنآ  ساسا  رب  تسا ، هداد  رارق  دوخ  نالوسر  نید و 

یتحار يراتفرگ و  و  یتخـس ، یناسآ و  رد  ار  شا  هدـنب  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  نآ  ترـصن  نیا  زا  روظنم  تسا  نکمم  مییوگ : یم 
یشکرس ُرتخبت و  ترارـش و  لیبق  زا  درادب ، ظوفحم  دزاس  یم  رود  شتمحر  زا  ار  وا  هک  يروما  زا  ار  هدنب  هک  نیا  هب  دیامرف ، يرای 

تلاسک و عزج و  یبات و  یب  دننام : و  دوش ، یم  ضراع  ناگدنب  رب  یشوخ  هافر و  ماگنه  هک  رگید  هدننک  كاله  تافص  نایغط و  و 
، یناف يایند  نیا  رد  نانمـشد  رب  يزوریپ  اّما  .دـیآ  یم  دـیدپ  ناگدـنب  رد  يراتفرگ  الب و  عقوم  رد  هک  اه  نیا  لاثما  یگتخاـب و  دوخ 

بلاغ ایند  رد  شناتـسود  یهاگ  سپ  ددرگ ، یم  توافتم  اه  نامز  اه و  هنیمز  بسح  هب  و  تسا ، یهلا  ياه  تمکح  حـلاصم و  عباـت 
ناماما زا  هک  يرابخا  رد  اه  نآ  زا  یضعب  هک  یصاخ ، ياه  ّتلع  اه و  تمکح  رطاخ  هب  دندرگ ، یم  بولغم  یهاگ  و  دنوش ، یم 
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دنوادـخ هک  نیا  .تسین و  راگزاس  راصتخا  تیاعر  اب  راـبخا  نآ  ندروآ  و  دـنا ، هدـیدرگ  ناـیب  هدـش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  موصعم 
طارـص رب  ترخآ  رد  اه  ماگ  يراوتـسا  تسا  نکمم  .دزاس  یم  راوتـسا  ار  نات  ياـه  ماـگ  و  (1) ؛ ْمُکَمادـْقَأ » ْتِّبَُثیَو  : » تسا هدومرف 

هک تسه  مه  یفیعض  لامتحا  .دشاب  یم  فوطعم  زا  ریغ  هیلع  فوطعم  هک  تسا  نآ  فورح ، هلیسو  هب  فطع  رهاظ  هک  نانچ  دشاب ،
نداتفا زا  هک  دشاب ، اه  شزغل  دراوم  رد  اه  نآ  ظفح  ایند و  رد  اه  ماگ  ندرک  راوتسا  نآ  ینعم  هک  دشاب ، یلّوا  يارب  يریـسفت  فطع 

.دننامب ظوفحم  يراک  فالخ  هانگ و  بادرگ  هب 

هّجوت

مامتها بجوم  اه  نآ  زا  مادک  ره  هک  هدیدرگ  عمج  يروما  هیلع -  هَّللا  تاولـص  رـصع -  یلو  ترـضح  سدقم  دوجو  رد  هک  نادـب 
و ملاـع ، يراـی  و  بیرغ ، ترـصن  و  مولظم ، ندرک  يراـی  وا  ندومن  يراـی  هک  اریز  تسا ، باـنج  نآ  يراـی  ترـصن و  رد  ندـیزرو 
دـنک و یم  يرای  ار  وا  دـنوادخ  هک  یـسک  ترـصن  و  تمعن ، هطـساو  ندومن  يرای  و  تمعن ، ّیلو  ترـصن  و  یبرقلا ، يذ  هب  کمک 

يالوم اب  دـنک و  تقد  هک  یـسک  يارب  هک  يرگید  روما  و  دـشاب ، یم  روجهم و …  هاوخنوخ و  دـیرط و  فیرـش و  میرک و  ترـصن 
نیرتهب لقع  .دـهد  رارق  شترـضح  يالب  رپس  يراوگان  هنوگ  ره  رد  ار  ام  یلاعت  يادـخ  ددرگ ، یم  نشور  دـشاب ، هتـشاد  سنُا  دوخ 
اجنیدب نخـس  نوچ  .میزادرپب  يا  هناگادج  باتک  تسیاب  یم  میروایب  مه  ار  یلقن  دهاوش  میهاوخب  رگا  .تسا و  بلطم  نیا  رب  هاوگ 

هک يرابخا  زا  یضعب  ندروآ  يارب  میامن  هراختسا  منک و  تروشم  یلاعت  يادخ  زا  هک  متفرگ  میمصت  دیسر 
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فحـصم هتفرگرب و  فیرـش  نآرق  سپ  تسا ، بلطم  نیا  دـهاوش  و  هدـیدرگ ، تیاور  مالـسلا  مهیلع  قح  رب  ناـماما  زا  هراـب  نیا  رد 
اُوماـقَأ ِضْرَـألا  ِیف  ْمُهاـّنَّکَم  ْنِإ  َنیِذَّلا  ٌزیِزَع *  ٌّيِوََقل  َهَّللا  َّنِإ  ُهُرُْـصنَی  ْنَم  ُهَّللا  َّنَرُْـصنََیلَو  : » مدـید ار  هفیرـش  هیآ  نیا  هدوـشگ  ار  میرک 

(1) ِرُومُألا » ُهَِبقاع    ِ ِهَّللَو ِرَْکنُملا  ِنَع  اْوَهَنَو  ِفوُْرعَملِاب  اوُرَمَأَو  َهاکَّزلا  اَُوتآَو  َهالَّصلا 

هک نانآ  تسا ، ییاناوت  تردق و  ياهتنم  ار  دنوادخ  انامه  دنک  يرای  ار  وا  هک  سک  ره  درک  دهاوخ  يرای  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  و 
فورعم و هب  رما  دنناسر و  یم  [ ناقحتـسم هب   ] ار تاکز  هتـشاد و  ياپ  رب  ار  زامن  میهد ، تموکح  تنکم و  نیمز  رد  ار  ناشیا  هاگره 

.تسا ادخ  اب  اهراک  تبقاع  دنیامن و  یم  رکنم  زا  یهن 

 - هجرف هَّللا  لجع  وا -  روهظ  روضح و  نامز  رد  بانج  نآ  ندرک  يرای  رب  یبلق  میمصت  موسو : یس 

تلیـضف رد  هدـش  تیاور  هچنآ  تسا -  نیقی  ياه  هناشن  نامیا و  مزاول  زا  رما  نیا  هک  نیا  رب  هفاضا  دـنک -  یم  تلالد  بلطم  نیا  رب 
ّبحم رب  هک  يرگید  تایاور  هدرک و  ّتین  هک  تسا  نامه  یسک  ره  يارب  هک  نیا  و  کین ، راک  ماجنا  رب  نتشاد  میمـصت  ریخ و  ّتین 
تیاور هغالبلا  جـهن  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نایقَّتم  يالوم  شیاـمرف  دراد  تلـالد  نآ  رب  زین  .تسین و  هدیـشوپ  ورهر 

رب هک  ییاه  سوه  یپ  رد  ار  دوخ  ياهریـشمش  اه و  تسد  و  دـینک ، ربص  یتخـس  الب و  رب  و  دـیریگ ، رارق  دوخ  ياج  رد  : » هک هدـمآ 
تکرح هب  دیناریم  نابز 
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لوسر قح  راگدرورپ و  قح  هاگره  امش  زا  کی  ره  هک  دینکم ، یگدزباتـش  هدرواین  ناتیارب  دوز  ار  نآ  دنوادخ  هچنآ  رد  و  دیرواین ،
ادـخ اب  وا  شاداـپ  و  تسا ، هدرم  دیهـش  دریمب ، دوخ  باوختخر  رب  هچناـنچ  دـشاب  هتخانـش  ار  وا  نادـناخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ 

و دوب ، دهاوخ  وا  ندیـشک  ریـشمش  ياج  هب  تین  نیا  و  تفای ، دهاوخ  هدوب  شتین  رد  هک  ار  یحلاص  لمع  باوث  یگتـسیاش  و  تسا ،
(1) .تسه ینّیعم  نامز  تدم و  ار  يزیچ  ره  هک  یتسرد  هب 

هدروآ یطساو  دیمحلادبع  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  هضور  رد  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  مالسالا  هقث  هچنآ  دراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  و 
نامیاه رازاب  رما  نیا  راظتنا  رد  ام  هک  یتسرد  هب  هَّللا ؛ کحلصا  متشاد : هضرع  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  رفعجوبا  ترـضح  هب  تفگ : هک 

یم ایآ  دیمحلادبع  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  دنتفا ! ییادگ  هب  ام  زا  یـضعب  هک  دور  یم  نآ  میب  هک  ییاج  ات  میتفگ  كرت  ار 
هک دنگوس  يادخ  هب  ارچ  داد ؟ دهاوخن  رارق  يدمآرد  هار  شیارب  دنوادخ  درک ، فقو  دنوادخ  هار  رد  ار  شدوخ  سک  ره  يرادـنپ 

کحلـصا مدرک : ضرع  .دیامن  ایحإ  ار  ام  رما  هک  يا  هدنب  رب  درآ  تمحر  دنوادخ  دروآ ، دهاوخ  شیپ  یـشیاشگ  وا  يارب  دـنوادخ 
ارف دییوگ  یم  امـش  هچنآ  هک  هاگره  ات  میـشاب ، میتسه  [ تادقتعم زا   ] هچنآ رب  هک  تسین  یکاب  ام  رب  دـنیوگ : یم   (2) هَئجُرم نیا  هَّللا ،

ناسکی امش  ام و  سپ  دسر 

ص:227

هبطخ 232 ص 282. یحبص ، هغالبلا ، جهن  . 273 - 1
شا هبترم  زا  ار  ترضح  نآ  .دنرامـش و  مراهچ  هفیلخ  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  دنیوگ  ار  یناسک  هئجرم  . 274 - 2

ریخأت هانگ  زا  ار  باذع  ینعی  دناسرن ، ررض  نآ  هب  یهانگ  چیه  تسا و  هدیقع  فرـص  نامیا ، دنرادنپ  هک  یناسک  ای  دنزادنا و  ریخأت 
{. مجرتم  } .دنهد
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يور زا  سک  ره  دریذپ و  یم  ار  شا  هبوت  دـنوادخ  دـنک  هبوت  سک  ره  دـنا ، هتفگ  تسار  اه  نآ  دـیمحلادبع  يا  دومرف : میوش ، یم 
، دهد یم  رده  ار  شنوخ  دنوادخ  دزاس  اشفا  ار  ام  رما  سک  ره  و  دلامب ، كاخ  هب  ار  شا  ینیب  دـنوادخ  دـنک  لمع  ییورود  قافن و 
: متشاد هضرع  دیوگ : يوار  .دَُرب  یم  رس  ار  شدنفسوگ  باّصق  هک  نانچمه  درک ، دهاوخ  حبذ  مالسا  رب  دنوادخ  [ ار يدارفا  نینچ  [و 
زج ام  نید  رد  دوب ، دـیهاوخ  نآ  نایاورنامرف  نیمز و  ناکرا  امـش  ریخ ، دومرف : میتسه ؟ يواـسم  نآ  رد  مدرم  اـم و  زور  نآ  رد  سپ 

امـش زا  سک  ره  هک  یتـسرد  هب  دوـمرف : هچ ؟ مریمب  منک  كرد  ار  مالـسلا  هیلع  مئاـق  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  مدرک : ضرع  .تسین  نیا 
روضح رد  هک  تسا  یسک  دننام  درک ، دهاوخ  يرای  ار  وا  دبایرد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  مئاق  هاگره  هک : دشاب  نیا  شرظن 

(2) .تسا تداهش  ود  ترضح  نآ  باکر  رد  تداهش  و  ، (1) دشاب هدرک  داهج  دوخ  ریشمش  اب  وا 

ص:228

رد هکنیا  یکی  تسا : لمتحم  ار  ینعم  ود  تسا » تداهش  ود  ترضح  نآ  باکر  رد  تداهش  و  : » هدومرف ترـضح  هک  نیا  . 275 - 1
نآ يرای  رب  نتشاد  میمـصت  باوث  رگید  تداهـش و  باوث  یکی  دیامرف : یم  اطع  دیهـش  ود  باوث  یلاعت  يادخ  ار  بانج  نآ  باکر 
رد هک  یـسک  هب  دنوادخ  اذل  تسا ، نارگید  تمدخ  رد  يادهـش  زا  رتهب  بانج  نآ  باکر  رد  دیهـش  هکنیا  مود : لامتحا  .ترـضح 
هک ییاه  تمکح  رطاخ  هب  دنک ، یم  اطع  ار  مالسلا  مهیلعرگید  ناماما  تمدخ  رد  تداهـش  ود  باوث  هدش  دیهـش  بانج  نآ  باکر 
رد هچنآ  دیاش  نوچ  دـمآ ، دـهاوخ  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  تیاور  رد  هچنآ  اب  درادـن  تافانم  نیا  .ملاعلا و  هَّللا  و  تسا ، هدیـشوپ  ام  رب 

لمأت دوش ، هتشک  هن  دشکب و  ار  یـسک  هن  دنچ  ره  دنک  تکرـش  رازراک  هصرع  رد  هک  دشاب  یـسک  باوث  هدیدرگ  رکذ  ثیدح  نیا 
{. فلؤم  } .دینک

یهن هدوب و  اعد  ماگنه  ندیسر  زا  لبق  جورخ  يارب  نایعیـش -  يراشفاپ  هب  یهاگن  شترـضح ، ندرک  یهن  هک  دراد  ناکما  . 276 - 2
نکمم .دشاب و  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  رمألا  بحاص  ترـضح  تدالو  مدع  رطاخ  هب  اه  نآ  يراشفاپ  زا 
دنوادخ هک  یماما  دننادن  نانآ  هکنیا  رطاخ  هب  دشاب ، ناماما  رگید  مایق  جورخ و  رب  يراشفاپ  ناشیا ، يراشفاپ  زا  یهن  زا  روظنم  تسا 

{. فلؤم  } .تسا مهدزاود  ماما  هداد ، شنامرف  مایق  هب 
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تیاور لسرم  روط  هب  هیداجس  هفیحص  حرـش  باتک  رد  هللا  همحر  يرئازج  هَّللا  تمعن  دیـس  هچنآ  دنک  یم  تلالد  دوصقم  نیا  رب  زین 
ار مباوث  و  مناد ، یمن  نوریب  البرک  يادهش  زا  ار  مدوخ  نم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا : نیا  يرئازج  دیس  ترابع  هدروآ ،

كرد ار  زور  نآ  رگا  تسه  مالـسلا ] هیلع  نیـسح  مدـج  هب  کمک  نید و   ] يرای نم  ّتین  رد  هک  اریز  مرامـش ، یمن  نانآ  زا  رت  مک 
زا ار  نایعیـش  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  .دنریمب و  ناشیاه  باوختخر  رد  هک  دـنچ  ره  دننادیهـش  ام  نایعیـش  نینچ  مه  و  مدرک ، یم 

دیراد ار  یـسک  باوث  ناتیاه  ّتین  رطاخ  هب  دومرف : یم  دومن و  یم  یهن  وا  لاوحا  فشک  ناـمزلا و  بحاـص  روهظ  رب  ندرک  حاـحلا 
(1) .دیریمب ناتیاه  هاگباوخ  رب  هک  دنچ  ره  دوش  دیهش  ترضح  نآ  تمدخ  رد  هک 

هیلع قداص  ماما  زا  یحیحص  دنس  هب  یفاک  لوصا  باتک  رد  ینیلک  مالسالا  هقث  هک  یتیاور  تسا  نآ  دیکأت  ینعم و  نیا  دهاوش  زا  و 
نینچ ریخ  ياه  هنوگ  کین و  ياهراک  زا  ات  هد  يزور  نم  هب  اراگدرورپ ! دیوگ : یم  ریقف  نمؤم  هدنب  انامه  دومرف : هک  هدروآ  مالسلا 

نآ رگا  هک  نانچ  دسیون  یم  یـشاداپ  وا  يارب  دـنادب ، وا  زا  تسرد  ّتین  يور  زا  ار  نیا  لجوّزع -  يادـخ -  رگا  سپ  منک ، نانچ  و 
(2) .تسا یهانتمان  شتمحر  میرک و  دنوادخ  داد ، یم  ماجنا  ار  اهراک 

هب هنأش  یلاعت  دنوادخ  هک  یناهفصا -  يوسوم  یقت  دمحم  باتک  نیا  فّنصم 
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رگا صلخم  نمؤم  دیدرت  نودب  دـیوگ : یم  دـهد -  رارق  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لجع  نامزلا -  بحاص  نارای  زا  ار  وا  شتّنم  لضف و 
اب و  دـیامن ، داهج  راّفک  اب  بانج  نآ  باکر  رد  هدـنب  نیا  ات  دـیامرف  کیدزن  ار  شیالوم  جَرَف  هک  دـنک  تساوخرد  یلاعت  يادـخ  زا 
ار وا  دهد و  یم  وا  هب  ار  ترضح  نآ  باکر  رد  داهج  باوث  یلاعت  يادخ  دشاب ، هتـشاد  ار  راک  نیا  میمـصت  ینیتسار  صلاخ و  ّتین 
رد داهج  تلیـضف  اـّما  .میدروآ و  داـی  هک  یتاـیاور  لولدـم  هب  تسا  نشور  شنیب  لـها  دزن  نیا  دـیامن و  یم  دوخ  تاـیانع  لومـشم 

كرد ار  ام  مئاق  سک  ره  : » دومرف هک  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  رفعجوبا  ترـضح  زا  یفاک  لوصا  رد  ترـضح ؛ نآ  باکر 
رد سک  ره  دوب و  دهاوخ  وا  يارب  دیهش  تسیب  شاداپ  نوچمه  یشاداپ  دشکب ، ار  ام  نمـشد  دیامن و  جورخ  ترـضح  نآ  اب  دنک و 

(1) .دوب دهاوخ  وا  يارب  دیهش  جنپ  تسیب و  شاداپ  دننامه  دوش ، هتشک  ام  مئاق  باکر 

، ددرگ یم  لیان  گرزب  باوث  نیا  هب  هیلع -  هَّللا  تاولص  شماما -  تبیغ  نامز  رد  دشاب  نینچ  نمؤم  ّتین  میمصت و  رگا  میوگ : یم 
.تشذگ رت  شیپ  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  زا  هک  یتایاور  بسح  رب 

) هعمج ره  هزور و  همه  ضئارف  زا  دعب   ( مالسلا هیلع  ترضح  نآ  اب  تعیب  دیدجت  مراهچ : یس و 

) هعمج ره  هزور و  همه  ضئارف  زا  دعب   ) مالسلا هیلع  ترضح  نآ  اب  تعیب  دیدجت  مراهچ : یس و 

لها فیاظو  زا  ، ] هعمج ره  رد  ای  و  زور ، ره  رد  ای  هناگ ، جنپ  ضیارف  زا  زامن  ره  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  اب  تعیب  دـیدجت 
ینعم رد  لوا  نخس  و  تسا .] نامیا 
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: تسا ثحبم  ود  اجنیا  رد  سپ  نآ ، مکح  رد  رگید  و  تسا ، تعیب 

عرش تغل و  رد  تعیب  ینعم  لّوا : ثحبم 

: تسا هدـمآ  نیرحبلا  عمجم  رد  هک  نانچ  .دور  یم  راک  هب  رگیدـکی  اب  نتـسب  دـقع  يدـهع و  مه  ینعم  هب  تعیاـبم  تعیب و  یهاـگ 
ًالماک ار  دوخ  هدرک و  راذگاو  يرگید  هب  تسه  شدزن  هچنآ  تعیب  فرط  ود  زا  مادک  ره  ییوگ  تسا ، هدـهاعم  هدـقاعم و  تعیابم ،

(1) .تسا هداد  رارق  وا  رایتخا  رد 

( تعیب نآ =(  و  هتفگ : رارسالا  هاکشم  راونالا و  هآرم  باتک  رد  راحب -  بحاص  مود -  یـسلجم  درگاش  فیرـش ، نسحلاوبا  خیـش  و 
صلاخ ار  شدوخ  و  دنک ، راذگاو  يرگید  هب  دراد  ناوت  رد  هچنآ  ود ، نآ  زا  مادک  ره  هک  ییوگ  هدهاعم  هدـقاعم و  زا  تسا  ترابع 

(2) .دهد رارق  يرگید  رایتخا  رد 

ار یصخش  هک  نیا  هب  هتسب  راوتسا  نامیپ  مکحم و  دهع  هدش و  مزتلم  هدننک  تعیب  هک : تسا  نآ  تعیابم  ینعم  زا  لصاح  میوگ : یم 
غیرد وا  ترصن  يرای و  هار  رد  تسه  وا  هب  طوبرم  هچنآ  زا  يزیچ  چیه  زا  و  دنک ، يرای  دوخ  لام  ناج و  اب  هدومن ، تعیب  يو  اب  هک 

و هدش ، تیاور  زور  ره  يارب  هک  يدهع  ياعد  رد  ینعم  نیا  هب  تعیب  .دیامن و  راثن  صخـش  نآ  هار  رد  ار  دوخ  لام  ناج و  دیامنن و 
لوسر .تسا و  هدـش  داـی  دروآ -  میهاوخ  یلاـعت  هَّللا  ءاـش  نا  ار  ود  نیا  و   - (3) هدیدرگ تیاور  دادـماب  لهچ  ات  هک  يدـهع  ياعد 

هب هک  دومرف  رما  ار  تّما  همه  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 
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باتک رد  هک  ریدـغ  هبطخ  رد  بیاغ ، هچ  دـندوب و  رـضاح  هک  یناـسک  هچ  دـنیامن ، تعیب  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  اـب  تعیب  هنوگ  نیا 
ققحت نآ  هب  زج  نامیا  هکلب  تسا ، نامیا  میالع  مزاول و  زا  ینعم  نیا  هب  ندرک  تعیب  کـش  نودـب  و  هدـیدرگ ، تیاور   (1) جاجتحا

َنِم يرَتْـشا  َهَّللا  َّنِإ  : » تسا هدوـمرف  يور  نـیمه  زا  ّلـجوّزع -  دـنوادخ -  يرتـشم  تـسا و  نمؤـم  اـجنیا  رد  عیاـبم  سپ  دـبای ، یمن 
ار تشهب  هک  نیا  هب  دومرف  يرادـیرخ  ار  ناشلاوما  اه و  ناـج  نینمؤم  زا  دـنوادخ  (2) ؛ َهَّنَجلا » ُمَُهل  َّنَِأب  ْمَُهلاْومَأَو  ْمُهَـسُْفنَأ  َنِینِمْؤُملا 

نانآ اب  سک  ره  هک  تخیگنارب  تعیب  نیا  دـیکأت  دـیدجت و  يارب  ار  نالوسر  ناربمغیپ و  یلاعت  يادـخ  و  دـهد …  رارق  ناشیا  يارب 
ّلج دنوادخ -  يور  نیمه  زا  تسا ، هدینادرگ  يور  ادخ  زا  دـنادرگ  يور  ناشیا  زا  سک  ره  و  هدومن ، تعیب  دـنوادخ  اب  درک  تعیب 

َدَهاع اِمب  یفْوَأ  ْنَمَو  ِهِسْفَن  یلَع  ُثُْکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف  ْمِهیِْدیَأ  َقْوَف  ِهَّللا  ُدَـی  َهَّللا  َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  َکَنوُِعیاُبی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » هدومرف هنأش - 
ادخ تسد  دننک ، یم  تعیب  دنوادخ  اب  تقیقح  رد  دـننک  یم  تعیب  وت  اب  هک  یناسک  یتسرد ، هب  (3) ؛ ًامیِظَع » ًارْجَأ  ِهِیتُْؤیَسَف  ُهَّللا  ُْهیَلَع 
نآ ره  هدرک و  مادـقا  شیوخ  كاله  ناـیز و  رب  تقیقح  رد  دـیامن  ضقن  ار  تعیب  سک  ره  نآ  زا  سپ  تسا ، ناـنآ  تسد  يور  رب 
هک تسا  نیا  رب  تلالد  زین  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  .داد  دـهاوخ  یگرزب  شاداپ  ار  وا  دـنوادخ  دـنامب  رادافو  هتـسب  دـهع  دـنوادخ  اـب  هک 

هدـعو نامیپ  دـهع و  نآ  ناگدـننک  افو  هب  و  تسا ، وا  لوسر  ادـخ و  اب  دـیدش  نامیپ  دّـکؤم و  دـهع  نامه  هعیابم  تعیب و  زا  روظنم 
.داد دهاوخ  نانآ  هب  یگرزب  شاداپ  هک  هدومرف 
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: دبای یم  قّقحت  رما  ود  هب  تعیب  نیا  و 

هفیرـش هیآ  رد  هک  نانچ  لام ، ناج و  راثن  اب  وا  ندرک  يرای  مالـسلا و  هیلع  ماـما  رما  تعاـطا  رب  تباـث  مکحم و  یبلق  میمـصت  یکی :
هاـگره هتخورف  ار  هچنآ  تسا  بجاو  هدنـشورف  رب  هک  دومرف ) …  يرادـیرخ  ار  ناـشلاوما  اـه و  ناـج  نینمؤم  زا  دـنوادخ  : ) دوـمرف
.دزاس راکشآ  هتسب  نآ  رب  لد  هچنآ  و  دهد ، لیوحت  ار  نآ  یلُّلعت  یلمأت و  چیه  یب  و  دنک ، میلست  وا  هب  دیامن  هبلاطم  وا  زا  رادیرخ 

یم ماجنا  تعیب  بیترت  نیدب  و  دـیامن ، راهظا  نابز ، هلیـسو  هب  تعیب  اب  نامزمه  هداهن  نآ  رب  لد  هدومن و  دـصق  نطاب  رد  هچنآ  مود :
نآ داجیا  هب  میمـصت  ءاـشنإ و  دـصق  یکی : زیچ : ود  هب  رگم  دـبای  یمن  ققحت  روما  ریاـس  رد  شورف ) عیبدـقع =(  هک  ناـنچمه  دوش ،

، لصا ود  نیا  هب  دنا و  هتـسب  نآ  رب  لد  ود ، نآ  هچنآ  ندروآ  نابز  هب  مود : .دـنراد  رظن  رد  رادـیرخ  هدنـشورف و  هچنآ  قباطم  هلماعم 
.دبای یم  ققحت  شورف 

لوادـتم موسرم و  اه  برع  نیب  تاقوا  زا  یـضعب  رد  هک  نانچ  دور ، یم  راـک  هب  زین  ندز  مه  تسد  هب  تسد  دروم  رد  تعیب  یهاـگ 
یم تعیب  وت  اب  هک  یناسک  : ) یلاعت يادخ  هدومرف  زا  قالطا  نیا  و  دنداد ، یم  مه  هب  تسد  تعیب  ای  عیب  ندـش  مامت  زا  سپ  هک  هدوب 

رب تسد ) دَی =   ) ظفل نوچ  دوش ، یم  هدافتـسا  تسا ) نانآ  تسد  يور  رب  ادخ  تسد  دنا  هدرک  تعیب  دنوادخ  اب  تقیقح  رد  دـننک ،
ترـضح نآ  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تسد  هب  ندز  تسد  اب  باحـصا  هک  دـنا  هدروآ  هک  نیا  رب  هفاـضا  دراد ، تلـالد  نآ 

.دندرک یم  تعیب 
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 - هَّللا هنعل  تفالخ -  هدننک  بصغ  نیلّوا  اب  تعیب  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامیالوم  ندرک  راداو  هیضق  رد  جاجتحا  باتک  رد  و 
نآ و  دومن ، یم  عمج  ار  دوخ  تسد  وا  هک  یلاح  رد  دندیشک  ار  مالـسلا ] هیلع  نینمؤملا  ریما   ] ترـضح نآ  تسد  سپـس  هک : هدمآ 

نسحلاوبا هک : دیچیپ  ادص  دجسم  رد  و  نک ، تعیب  نک  تعیب  دنتفگ : دنداهن و  رکبوبا  تسد  يور  رب  ار  نآ  هک  نیا  ات  دندیشک  ردق 
 … درک تعیب  درک  تعیب 

رب نامدرم  هک  دید  نوچ  دش ، هنیدم  دراو  هماُسا  یتقو  هک : هدمآ  مالـسلا  هیلعرقاب  ترـضح  نامیالوم  زا  تیاور  هب  جاجتحا  رد  زین  و 
هچ نیا  تشاد : هضرع  ترـضح  نآ  هب  دـش و  ناور  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  يوـس  هب  دـنا ، هدرک  عاـمتجا  رکبوـبا  تفـالخ 
يا .يرآ  دومرف : يا ؟ هدرک  تعیب  نیا  اـب  وت  اـیآ  دیـسرپ : هماـسا  ینیب ! یم  هک  تسا  نینچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  تسا ؟ یعـضو 
 … هارکا يور  زا  هکلب  ریخ ، دومرف : هارکا ؟ رابجا و  يور  زا  ای  يدرک  تعیب  دوخ  رایتخا  هب  عوط و  يور  زا  اـیآ  درک : ضرع  هماـسا !

(1)

هدوب فورعم  لوادـتم و  هقفاصم ) هقفَـص و   ) نداد مه  هب  تسد  رب  هعیابم  تعیب و  قالطا  هک  تشگ  رهاظ  میدروآ  داـی  هچنآ  زا  سپ 
، دـنا هدرک  داـی  تغل  لـها  هک  ناـنچ  دـنرب ، یم  راـک  هب  زین  ندرک  تعیب  دروم  رد  ار  هقفـص )  ) نداد مه  هب  تسد  نینچ  مه  .تسا و 

دنوادخ َِکنیِمَی ؛» ِهَقْفَص  ِیف  ُهَّللا  َكَراب  : » تسا هدمآ  ثیدح  رد  .رابنایز و  ای  دنمدوس  یتعیب  ینعی : هرساخ ، ای  هحبار  ٌهقفـص  دنیوگ :
: دیوگ رعاش  .دهد و  تکرب  تندز  مه  هب  تسد  رد 
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َُهل ُْتلُقَف  يِرْمُع  ِینَمَواس  ُرْهَّدلَا 

اهِیف امَو  اْینُّدلِاب  يِرْمُع  ُْتِعب  ام 

ٍنَمَث ِالب  ٍجیِرْدَِتب  ُهارَتْشا  َُّمث 

اهیِراش َباخ  ْدَق  ٍهَقْفَص  ادَی  ْتَّبَت 

تخادرپ نودب  جیردت و  هب  سپـس  .مشورفن  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  هب  ار  مرمع  متفگ : وا  هب  دـمآرب ، نم  رمع  هلماعم  یپ  رد  هنامز 
.تسا راکنایز  شا  هدنشورف  هک  داب  يا  هلماعم  نآ  رب  نیرفن  درک ، يرادیرخ  ار  نآ  اهب 

دوش و ادج  ناناملـسم  تعامج  زا  سک  ره  دومرف : هک  هدمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  یفاک  رد  و 
(1) .دیآ ّلجوّزع -  يادخ -  يوس  هب  هدیرب  تسد  [ تمایق رد  ، ] دنکشب ار  ماما  تعیب ) هقفص =( 

هب ًارهاـظ  و  تسا ، تعیب  تیماـمت  عوقو و  هناـشن  راـک  نیا  هکلب  تسین ، یقیقح  تعیب  ندز  مه  هب  تسد  دوخ  هک  دـنامن  یفخم  هتبلا 
تعیب تقیقح  لصا و  و  دـشاب ، یم  ببـس  مسا  هب  ّببـسم  ندـیمان  باب  زا  ندز  مه  هب  تسد  هقفـص و  رد  هعیاـبم  تعیب و  ندرب  راـک 

یم رارق  نامیا  لـها  رامـش  رد  تقیقح  هب  یمدآ  هک  تسا  نآ  هب  و  تسا ، دّـکؤم  دـیدش و  ناـمیپ  دـهع و  میتشاد : قّقحم  هک  ناـنچ 
هک نانچمه  دـشاب ، هدرکن  تعیب  تسد  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  ادـخ و  لوسر  اب  هک  دـنچ  ره  دـنا ، هدرک  يرادـیرخ  ار  تشهب  هک  دریگ 

رظتنم دروآ ، میهاوخ  ار  بلطم  نیا  رب  دهاش  و  دنا ، هتـشاد  یعـضو  نینچ  دنا  هدوب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  نامز  رد  هک  ینانمؤم  رتشیب 
هالـصلا مهیلع  تمـصع -  تیب  لها  تکرب  هب  میراتـساوخ  یلاـعت  يادـخ  زا  .تسا  شزغل  دراوم  زا  نیا  هک  شاـب  هدوب  نخـس  ماـمت 

.درادب ظوفحم  شزغل  زا  ار  ام  مالسلاو - 
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تعیب مکح  رد  مود : ثحبم 

یمن قُّقحت  نآ  هب  زج  ناـمیا  هکلب  تسا ، بجاو  دازآ  هدرب و  نز ، درم و  زا  دارفا  همه  رب  لوا  ینعم  هب  تـعیب  تـفگ : دـیاب  اـجنیا  رد 
اب نانآ  ندومن  يرای  ناشیا و  هب  ندوب  میلـست  ماما و  ربمغیپ و  نامرف  تعاطا  هب  نابز  لد و  اـب  مازتلإ  ناـمه  ناـمیا  لـصا  نوچ  دـبای ،

ناشدوخ زا  نینمؤم  هب  تبـسن  ربمغیپ  (1) ؛ ْمِهِـسُْفنَأ » ْنِم  َنِینِمْؤُملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلَا  : » هدومرف ّلجوّزع -  يادـخ -  دـشاب ، یم  لام  ناج و 
ْمِهِسُْفنَأ ِیف  اوُدِجَی  َُّمث ال  ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  امِیف  َكوُمِّکَُحی  یّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَرَو ال  الَف  : » تسا هدومرف  یلاعت  يادخ  زین  .تسا و  رتراوازس 

ره رد  ار  وت  هک  نیا  ات  دـنرواین  ناـمیا  تقیقح  هب  ناـنیا  هک  دـنگوس ! وت  راـگدرورپ  هب  هن ، (2) ؛ ًامِیلْسَت » اوُمِّلَُسیَو  َْتیَـضَق  اّمِم  ًاجَرَح 
میلست ًالماک  دنـشاب و  هتـشادن  يا  هدرک  مکح  وت  هچنآ  زا  یـضارتعا  هنوگ  چیه  سپـس  دننک  مکاح  دیآ  شیپ  ناشنایم  رد  هک  يرما 
.دشاب یم  نامیا  نتفای  قّقحت  هناشن  تسا ، طوبرم  لام  نازیزع و  ناج و  هب  هچنآ  رد  ماما  ربمغیپ و  نامرف  هب  ندوب  میلست  هک  .دندرگ 

لوسر هک  هدـمآ  تیاور  ریدـغ  زور  هبطخ  رد  جاـجتحا  رد  هک  تسا  یتیاور  مالـسلا  مهیلع  همئا  ماـمت  اـب  تعیب  بوجو  لـیالد  زا  و 
رما مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نادـنزرف  زا  ناـماما  نیـسح و  نسح و  ناـنمؤمریما و  اـب  ندرک  تعیب  هب  ار  مدرم  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ 
نیا و  دندوبن ، نامز  نآ  لها  رصاعم  مالسلا  مهیلع  ناماما  هک  نیا  اب  درک ، نیقلت  مدرم  هب  ار  ناشیا  تعاطا  هب  نامیپ  دهع و  و  دومرف ،

رد لام  ناج و  ندرک  راثن  يرای و  يوریپ و  هب  ناش  مکحم  نامیپ  دّهعت و  نابز و  لد و  اب  مدرم  مازتلا  بوجو  رطاخ  هب  زج  دوبن 
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: یلاعت يادخ  هدومرف  ددرگ  یم  نومنهر  میداد  رکذت  هچنآ  مامت  هب  (1) و  مالسلا مهیلع  ناشیا  تاروتسد  زا  يرادربنامرف  نانآ و  هار 
اهَنْوَضَْرت ُنِکاسَمَو  اهَداسَک  َنْوَشَْخت  ٌهَراِجتَو  اهوُُمْتفَرَْتِقا  ٌلاْومَأَو  ْمُُکتَریِـشَعَو  ْمُکُجاوْزَأَو  ْمُُکناوْخِإَو  ْمُکُؤآْنبَأَو  ْمُکُؤآبآ  َناـک  ْنِإ  ْلـُق  »

ناردپ و رگا  وگب : (2) ؛ َنیِقِسافلا » َمْوَقلا  يِدْهَی  ُهَّللاَو ال  ِهِْرمَِأب  ُهَّللا  َِیتْأَی  یّتَح  اوُصَّبَرَتَف  ِِهلِیبَس  ِیف  ٍداهِجَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  َنِم  ْمُْکَیلِإ  َّبَحَأ 
ینکاسم دیراد و  میب  نآ  يداسک  زا  هک  یتراجت  دـیا و  هدروآ  تسد  هب  هک  یلاوما  نادـنواشیوخ و  نارـسمه و  ناردارب و  نارـسپ و 

شیوخ رما  دنوادخ  ات  دیشاب  رظتنم  سپ  تسا ، وا  هار  رد  داهج  وا و  لوسر  ادخ و  زا  رت  بوبحم  امش  دزن  تسا  امش  هقالع  دروم  هک 
.دنک یمن  تیاده  ار  ناقساف  هورگ  دنوادخ  دروآرب و  ار 

قیرط زا  هک  یتیاور  دنک  یم  تلالد  نآ  رب  و  درادن ، ناهرب  لیلد و  ندروآ  هب  يزاین  ینشور  حوضو و  لامک  تهج  زا  بلطم  نیا  و 
رد سک  ره  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  هدمآ  يرـشخمز   (3) راربألا عیبر  يراخب و  ملـسم و  ياه  باتک  رد  هّماع 

«. تسا هدرم  ّتیلهاج  گرم  هب  دشابن ، وا  ندرگ  رب  یتعیب  نیملسم  ماما  هب  تبسن  هک  دریمب  یلاح 

زور ره  رد  تعیب  دیدجت 

نب یلع  لجا  دیس  هچنآ  لیلد  هب  ددرگ ، دیدجت  زور  ره  هدش  دای  تعیب  تسا  بحتـسم  مییوگ : یم  یتسناد  میدروآ  ار  هچنآ  هاگره 
ياه باتک  رد  زین  ام  ياملع  رگید  و  رئاّزلا ، حابصم  باتک  رد  سوواط 
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ْغَِّلب َّمُهَّللَا  : » تسا اعد  نیا  دوش  هدـناوخ  حبـص  زاـمن  زا  دـعب  زور  ره  تسا  بحتـسم  هک  يروما  هلمج  زا  هک  نیا  دـنا  هدرک  داـی  دوخ 
اِهلَبَجَو اِهلْهَسَو  اهِرَْحبَو  اهَِّربَو  اِهبِراغَمَو  ِضْرَألا  ِقِراشَم  ِیف  ِتانِمْؤُملاَو  َنِینِمْؤُملا  ِعیِمَج  ْنَع  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَـص  ِنامَّزلا  َبِحاص  َيالْوَم 

ُُهباتِک ُهاصْحَأ  ام  َدَدَعَو  ُهاضِر  یهَْتنُمَو  ِِهتاِملَک  َدادِمَو  ِهَّللا  ِشْرَع  َهَنِز  ِتاّیِحَّتلاَو  ِتاوَلَّصلا  َنِم  یِّنَعَو  يِْدلُوَو  َّيَِدلاو  ْنَعَو  ْمِِهتِّیَمَو  ْمِهِّیَح 
ِفیِرْشَّتلا اَذِهب  ِینَْتفَّرَش  امَک  َّمُهَّللَا  .ِیتَبَقَر  ِیف  َُهل  ًهَْعَیبَو  ًادْقَعَو  ًادْهَع  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیفَو  ِمْوَیلا  اَذه  ِیف  َُهل  ُدِّدَجُأ  یِّنِإ   ] َّمُهَّللَا .ُهُْملِع  ِِهب  َطاحَأَو 

َنیِّبآّذلاَو ِهِراْصنَأَو  ِهِعایْشَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجاَو  ِنامَّزلا  ِبِحاص  يِدِّیَسَو  َيالْوَم  یلَع  ِّلَصَف  ِهَمْعِّنلا  ِهِذِهب  ِینَتْـصَصَخَو  ِهَلیِـضَفلا  ِهِذِهب  ِینَْتلَّضَفَو 
ٌصوُصْرَم ٌناْیُنب  ْمُهَّنَأَک  ًاّفَص  َْتلُقَف  َِکباتِک  ِیف  ُهَلْهَأ  َّتَعَن  يِذَّلا  ِّفَّصلا  ِیف  ٍهَرْکُم  َْریَغ  ًاِعئآط  ِْهیَدَی  َْنَیب  َنیِدَهْـشَتْسُملا  َنِم  ِیْنلَعْجاَو  ُْهنَع 

« ِهَمایِقلا ِمْوَی  یلِإ  یُِقنُع  ِیف  َُهل  ٌهَْعَیب  ِهِذه  َّنِإ  َّمُهَّللَا  .ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ِِهلآَو  َِکلوُسَر  ِهَعاطَو  َِکتَعاط  یلَع 

قرـشم رد  هک  تانمؤم  نینمؤم و  یمامت  يوس  زا  تسرف  اه  مالـس  اهدورد و  هیلع -  هَّللا  تاولـص  نامزلا -  بحاص  میالوم  رب  ! ایادخ
بناج زا  منادنزرف و  نم و  نیدلاو  زا  اه و  نآ  هدرم  هدنز و  دنملاع ، يارحص  هوک و  ایرد و  یکـشخ و  رد  نیمز و  ياه  برغم  اه و 
هچنآ رامش  هب  و  دنوادخ ، يدونشخ  تیاهن  هب  و  وا ، تاملک  دادم  رادقم  هب  یهلا و  شرع  نزو  هب  تسرف  اه  تیحت  اهدورد و  مدوخ 

دهع و منک  یم  دیدجت  وا  يارب  زور  ره  رد  زور و  نیا  رد  نم  ایادخ ! .تسا  هدومن  هطاحا  وا  ملع  هتفرگ و  ربرد  وا  شنیرفآ )  ) باتک
نیا هب  يداد و  يرترب  زایتما  نیا  هب  يدرک و  فّرشم  تفارـش  نیا  هب  ارم  هک  نانچمه  ایادخ ! .ما  هتفرگ  ندرگ  رب  هک  ار  یتعیب  دقع و 

نم رالاس  رورس و  رب  سپ  يدیشخب ، صاصتخا  تمعن 
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اب شترضح  باکر  رد  ناگدش  دیهـش  زا  ارم  هد و  رارق  بانج  نآ  نایماح  ناروای و  نایعیـش و  زا  ارم  تسرف و  دورد  نامزلا  بحاص 
یّفص يدومرف : يدرک و  فصو  شیوخ  باتک  رد  ار  نآ  لها  هک  يرکـشل  فص  نآ  رد  يامرف  رّرقم  هارکا  چیه  نودب  قوش  لامک 

وا يارب  تعیب  نیا  ایادخ ! .مالسلا  مهیلعوا  نادناخ  وت و  لوسر  تعاطا  وت و  تعاطا  هار  رد  دنتـسه ، راوتـسا  مکحم و  ییانب  نوچمه 
(1) .تمایق زور  ات  تسا  نم  ندرگ  هب 

تـسار تسد  اعد : نیا  زا  دعب  هک  ما  هدید  همیدق  بتک  زا  یـضعب  رد  دیوگ : دـهع  نیا  رکذ  زا  سپ  راحب ، رازم  رد  یـسلجم  موحرم 
یتیاور هب  بجاو ، زامن  ره  زا  سپ  تعیب  نیا  دیدجت  تسا  بحتـسم  زین  (2) و  .تعیب هب  ندز  تسد  لثم  دـنزب  پچ  تسد  رب  ار  دوخ 

تیاور و نآ  ام  هک   (3)، هدش لقن  یقابلا  نبا  دیس  رایتخالا »  » باتک زا  راحب  هالص  باتک  رد  و  هدمآ ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک 
.میدروآ باتک  نیا  زا  مشش  شخب  لوا  رد  ار  اعد 

دهع ياعد 

نب دیـس  هک  تسا  یتیاور  تسا ، مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  يارب  تعیب  دـیدجت  رب  لمتـشم  هک  هدیـسر  ياهاعد  هلمج  زا  و 
اعد نیا  زور  لهچ  سک  ره  دومرف : هک  دنا  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  نامیالوم  زا  ناشیاه  دنـس  هب  وا  ریغ  سوواط و 

دهاوخ هدنز  ار  وا  یلاعت  يادخ  دریمب  ترضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  رگا  دوب و  دهاوخ  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  ناروای  زا  دناوخب  ار 
هتشون شیارب  هنسح  رازه  نآ  زا  هملک  ره  هرامش  هب  دیامن و  داهج  بانج  نآ  باکر  رد  ات  درک 
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: تسا نینچ  اعد  نآ  ددرگ ، یم  وحم  وا  زا  دب  راک  رازه  دوش و  یم 

، ِروـُبَّزلاَو ِلـیِْجنِإلاَو  ِهارْوَّتلا  َلِْزنُمَو  ِروُجْـسَملا  ِرْحَبلا  َّبَرَو  ِعـِیفَّرلا ، ِّیِـسْرُکلا  َّبَرَو  ِمیِظَعلا ، ِروُّنلا  َّبَر  َّمُهَّللَا  .ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ِمیِرَکلا َکِـهْجَِوب  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  .َنِیلَـسْرُملاَو  ِءآـِیْبنَألاَو  َنـِیبَّرَقُملا  ِهَِکئـآلَملا  َّبَرَو  ِمـیِظَعلا ، ِنآْرُقلا  َلِْزنُمَو  ِروُرَحلاَو  ِّلِّظلا  َّبَرَو 

يِذَّلا َکِمْـسِابَو  َنوُضَرَألاَو  ُتاومَّسلا  ِِهب  ْتَقَرْـشَأ  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  ُموُّیَق  ای  ُّیَح  اـی  ِمیِدَـقلا ، َکِْـکُلمَو  ِرِینُملا  َکِـهْجَو  ِرُوِنبَو 
ای ِءآیْحَألا  َتیِمُمَو  یتْوَملا  َِییُْحم  ای  َّیَح  َنیِح ال  ًاّیَح  ایَو  ٍّیَح  ِّلُک  َدـَْعب  ًاّیَح  ای  ٍّیَح َو  ِّلُک  َْلبَق  ًاّیَح  اـی  َنوُرِخـآلاَو ، َنُولَّوَـألا  ِِهب  ُحَلْـصَی 

ِعیِمَج ْنَع  َنیِرِهاّطلا  ِِهئآـبآ  یلَعَو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَـص  َكِْرمَأـِب  َِمئآـقلا  َّيِدـْهَملا  َيِداـهلا  َماـمِإلا  اـَنالْوَم  ْغَِّلب  َّمُهَّللَا  .َْتنَأ  اـّلِإ  َهلِإ  ـال  ُّیَح 
ِشْرَع َهَنِز  ِتاوَلَّصلا  َنِم  يِْدلُوَو  َّيَدـِلاو  ْنَعَو  یِّنَعَو  اهِرَْحبَو  اهَِّربَو  اِهلَبَجَو  اِهلْهَـس  اِهبِراغَمَو  ِضْرَألا  ِقِراشَم  ِیف  ِتانِمْؤُملاَو  َنِینِمْؤُملا 
ًادْقَعَو ًادْهَع  یِماّیَأ  ْنِم  ُتْشِع  امَو  اذـه  یِمْوَی  ِهَحِیبَص  ِیف  َُهل  ُدِّدَـجُأ  ّینإ  َّمُهَّللَا  .ُُهباتِک  ِِهب  َطاحَأَو  ُهُْملِع  ُهاصْحَأ  امَو  ِِهتاِملَک  َدادـِمَو  ِهَّللا 
ِءآـضَق ِیف  ِْهَیلِإ  َنیِعِراـسُملاَو  ُْهنَع  َنیِّباّذـلاَو  ِِهناوـْعَأَو  ِهِراـْصنَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللَا  ًادـَبَأ ، ُلوُزَأ  ـالَو  اـْهنَع  ُلوُـحَأ  ـال  یُِقنُع  ِیف  ُهـَل  ًهَْـعَیبَو 

يِذَّلا ُتْوَملا  ُهَْنَیبَو  ِیْنَیب  َلاح  ْنِإ  َّمُهَّللَا  .ِْهیَدَـی  َْنَیب  َنیِدَهْـشَتْسُملاَو  ِِهتَدارِإ  یلِإ  َنیِِقباّسلاَو  ُْهنَع  َنیِماحُملاَو  ِهِِرماوَِأل  َنِیِلثَتْمُملاَو  ِهِِجئآوَح 
ِرِـضاحلا ِیف  یِعاّدـلا  َهَوْعَد  ًاـیِّبَُلم  ِیتاـنَق  ًادِّرَُجم  یِْفیَـس  ًارِهاـش  ِینَفَک  ًارَِزتُْؤم  يِْربَـق  ْنِم  ِینْجِرْخَأَـف  ًاّیِـضْقُم  ًاـْمتَح  َكِداـبِع  یلَع  ُهَْتلَعَج 

ُهَجَْهنَم ْعِـسْوأَو  ُهَجَرْخَم  ْلِّهَـس  ُهَجَرَف  ْلِّجَعَو  ِْهَیلِإ  یِّنِم  ٍهَرْظَِنب  يِرِظاـن  ْلُـحْکاَو  َهَدـیِمَحلا  َهَّرُغلاَو  َهَدیِـشَّرلا  َهَْـعلَّطلا  ِینِرَأ  َّمُـهَّللَا  .يِداـبلاَو 
َكَدابِع ِِهب  ِیْحَأَو  َكَدِالب  ِِهب  َّمُهَّللا  ِرُمْعاَو  ُهَرْزأ  ْدُدْشاَو  ُهَْرمأ  ْذِْفنَأَو  ُهَتَّجَحَم  ِیب  ُْکلْساَو 
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ِْتِنب َْنباَو  َکِِّیلَو  َْنباَو  َکَِّیلَو  اَنل  َّمُهَّللا  ِرِهْظَأَـف  ِساـّنلا » يِدـْیَأ  ْتَبَـسَک  اـِمب  ِرْحَبلاَو  ِّرَبلا  ِیف  ُداـسَفلا  َرَهَظ  : » ُّقَحلا َکـُلْوَقَو  َْتُلق  َکَّنِإَـف 
َّمُهَّللا ُْهلَعْجاَو  ُهَقِّقَُحیَو  َّقَحلا  َّقُِحیَو  ُهَقَّزَم  اـّلِإ  ِلِـطابلا  َنِم  ْیَِـشب ٍء  َرَفْظَی  ـال  یّتَح  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َکـِلوُسَر  ِمْساـِب  یّمَـسُملا  َکِِّیبَن 
ِمالْعَأ ْنِم  َدَرَو  اِمل  ًادِّیَـشُمَو  َِکباتِک  ِماکْحَأ  ْنِم  َلِّطُع  اِمل  ًادِّدَُـجمَو  َكَْریَغ  ًارِـصان  َُهل  ُدِـجَی  ـال  ْنَِمل  ًارِـصانَو  َكِداـبِع  ِمُولْظَِمل  ًاـعَْزفَم 

ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَـص  ًادّمَُحم  َکَِّیبَن  َّرُـس  َّمُهَّللا َو  .َنیِدَـتْعُملا  ِسَأب  ْنِم  ُهَْتنَّصَح  ْنَّمِم  َّمُهَّللَا  ُْهلَعْجاَو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َکِِّیبَن  ِنَنُـسَو  َِکنیِد 
ْمُهَّنِإ ُهَروُهُظ  اَنل  ْلِّجَعَو  ِهِروُضُِحب  ِهَّمُألا  ِهِذه  نَع  َهَّمُغلا  ِهِذـه  ْفِشْکا  َّمُهَّللَا  .َهَدـَْعب  انَتَناِکتِْـسا  ْمَحْراَو  ِِهتَوْعَد  یلَع  ُهَِعبَت  ْنَمَو  ِِهتَیْؤُِرب  ِِهلآَو 

نار رب  ار  تتـسد  هبترم  هس  سپـس  هک : تـسا  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  (1) و  َنیِمِحاّرلا » َمَحْرَأ  ای  َکـِتَمْحَِرب  ًاـبیِرَق  ُهیَرنَو  ًادـیَِعب  ُهَنْوَرَی 
« ِنامَّزلا َبِحاص  ای  َيالْوَم  ای  َلَجَعلا  َلَجَعلا  : » ییوگ یم  راب  هس  ینز و  یم  تتسار 

يایرد راگدرورپ  يا  و  تعفر ، اب  یسرک  راگدرورپ  يا  و  تمظع ، اب  رون  راگدرورپ  يا  ایادخ ! رگشیاشخب ، هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
يا و  مالـسلا ] هیلعدوواد  رب   ] روـبز ]و  مالـسلا هیلع  یـسیع  رب   ] لـیجنإ ]و  مالـسلا هیلع  یـسوم  رب   ] تاروـت هدـننک  لزاـن  و  ناـشورخ ،

وت زا  ایادخ ! نالوسر ، ناربمغیپ و  بَّرقم و  ناگتـشرف  راگدرورپ  يا  و  تمظع ، اب  نآرق  هدننک  لزان  يا  و  باتفآ ، هیاس و  راگدرورپ 
هدـنیاپ هدـنز  يا  تمیدـق  یلزا و  کلم  هب  و  تسا ، ملاـع  همه  هدـنزورف  هک  تلاـمج  رون  هب  تراوگرزب و  تاذ  هب  مراد  تساوخرد 

نیرخآ نیلوا و  هک  وت  مسا  نآ  هب  و  تفای ، ینشور  نآ  هب  اه  نیمز  اه و  نامسآ  هک  وت  مسا  نآ  هب  میامن  یم  تلئسم  وت  زا  يدبا 
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هک یماگنه  هدنز  يا  یناف ،)  ) هدنز ره  زا  سپ  يدبا )  ) هدـنز يا  هدـنز ، ره  زا  شیپ  یلزا )  ) هدـنز يا  دـنبای ، ناماس  حالـص و  نآ  هب 
! ایادـخ .تسین  وت  زج  یقح  دوـبعم  چـیه  هک  يا  هدـنز  يا  ناگدـنز ، هدـنناریم  ناـگدرم و  هدـننک  هدـنز  يا  دـشابن ، يا  هدـنز  چـیه 
زا ار  داب -  وا  كاپ  ناردپ  رب  وا و  رب  دنوادخ  ياه  دورد  هک  ترما -  هب  هدـننک  مایق  دـمحم ، لآ  يدـهم  تما ، يداه  ماما  نامیالوم 

ردپ و نم و  بناج  زا  و  دنتسه ، ایرد  یکشخ و  هوک ، ارحص و  نیمز ، ياه  برغم  اه و  قرـشم  رد  هک  تانمؤم  نینمؤم و  مامت  يوس 
اـصحا وا  ملع  هچنآ  وا و  تاملک  دادم  رادقم  هب  دـنوادخ و  شرع  نزو  هب  تسرف  اه  ّتیحت  اهدورد و  مناردارب  نادـنزرف و  مردام و 

دـقع و دـهع و  ما  یناگدـنز  نارود  مامت  زور و  نیا  دادـماب  رد  نم  ایادـخ ! تسا ، هدومن  هطاحا  نآ  رب  وا  شنیرفآ )  ) باتک هدرک و 
.مناـمب رادـیاپ  نآ  رب  مدرگنرب و  تعیب  دـهع و  نآ  زا  زگره  هک  میاـمن ، یم  دـیدجت  وا  اـب  مراد  ندرگ  رب  ترـضح  نآ  زا  هک  یتعیب 

هب نایوج  تقبس  و  شدصاقم ، ماجنا  یپ  رد  ناگدنباتش  و  وا ، سدقم  میرح  زا  ناعفادم  ترـضح و  نآ  نارای  راصنا و  زا  ارم  ایادخ !
رب هک  گرم  وا  روهظ ]  ] نم و نایم  رگا  ادنوادخ ! هد ، رارق  شترـضح  روضح  رد  باکر و  رد  ناگدـش  دیهـش  شا و  هتـساوخ  يوس 
زا ار  مریـشمش  هتـسب  رمک  رب  ار  منفک  هک  یلاح  رد  زیگنارب  مربق  زا  ارم  سپ  تخادنا ، ییادج  يا ، هداد  رارق  یمتح  ياضق  تناگدنب 

ناشخرد يور  لماک و  يابیز  تعلط  نآ  ایادـخ ! .مشاب  هدومن  تباجا  ار  راید  رهـش و  ره  رد  هدـننک  توعد  ِتوعد  هدیـشکرب ، ماـین 
ار شجورخ  لیجعت و  ار  شجَرَف  و  زاس ، نشور  رون  همرس  اب  كانبات  هرهچ  نآ  رب  رظن  کی  ار  ما  هدید  نایامنب و  نم  هب  ار  هدیدنـسپ 
مکحم و ار  شا  هناوتـشپ  ذـفان و  ار  شنامرف  و  هد ، كولـس  بانج  نآ  ریـسم  رد  ارم  و  نک ، زاـب  شیور  شیپ  رد  ار  اـه  هار  ناـسآ و 

هدنز ار  تناگدنب  رومعم و  وا  تسد ]  ] هب ادخ  يا  ار  تدالب 
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ياه تسد  هچنآ  ببـس  هب  دـش  راکـشآ  ایرد  یکـشخ و  رد  یهابت  داسف و  : ) هک تسا  قح  وت  هتفگ  يدومرف و  دوخ  وت  هک  نادرگب ،
رتخد دنزرف  و  وت ، ّیلو  هداز  دوخ و  ّیلو  نک  رهاظ  ام  يارب  [ هدـیدرگ داسف  زا  رپ  نیمز  هک  نونکا   ] ادـنوادخ سپ  درک ) بسک  مدرم 

قح دشاپب و  مه  زا  ار  نآ  هک  نیا  رگم  دباین  تسد  یلطاب  چیه  هب  ات  دشاب ، یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  وت  لوسر  مانمه  هک  ار  تربمغیپ 
يرصان رای و  وت  زج  هک  یناسک  روای  و  هد ، رارق  تناگدنب  زا  ناگدیدمتـس  هاگهانپ  ار  بانج  نآ  ادخ ، يا  و  دزاس ، قَّقحم  اپ و  رب  ار 

تربمغیپ ياه  تنس  تنید و  رئاعـش  زا  هچنآ  شخب  ماکحتـسا  و  هدیدرگ ، لیطعت  وت  باتک  ماکحا  زا  هچنآ  هدننک  دیدجت  و  دنرادن ،
تربمغیپ و  يا ، هدومرف  ظفح  نارگزواـجت  بیـسآ  زا  هک  هد  رارق  یناـسک  زا  ار  وا  و  ایادـخ ! هدـش ، دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم 

ام یگراچیب  هب  و  نادرگ ، لاحـشوخ  [ قح هب   ] توعد رد  ار  ترـضح  نآ  ناوریپ  رورـسم و  داش و  وا  رادید  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
و زاـس ، فرطرب  تما  نیا  زا  شروـهظ  اـب  ار  [ وا تبیغ  هدرپ  نارجه و  يرود و  گرزب   ] مغ نیا  ایادـخ ! .نک  محر  وا  [ تبیغ  ] زا سپ 

تتمحر هب  میناد ، یم  کیدزن  ار  نآ  ام  دـنرادنپ و  یم  رود  ار  راوگرزب  نآ  جَرَف  [ نافلاخم  ] نانآ هک  يامرف  لیجعت  ام  رب  ار  شروهظ 
[. يامرف تباجا  ار  اعد  نیا   ] نانابرهم نیرت  نابرهم  يا 

هعمج ره  رد  تعیب  دیدجت 

نیا میدروآ  رت  شیپ  هک  یتیاور  هب  رظن  ددرگ ، هزات  دیدجت و  هعمج  ره  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  اب  تعیب  دهع و  تسا  بحتـسم  و 
رب هفاـضا  دـنیامن ، یم  دـیدجت  ار  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  تیـالو  دـهع  و  دـنوش ، یم  عمج  رومعملا  تیب  رد  هعمج  ره  ناگتـشرف  هک 

باتک رد  ار  اعد  نیا  .تسا  لمتشم  بلطم  نیا  رب  هدمآ و  تیاور  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  دّیس  ترضح  زا  هک  ییاعد 
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مهیلع ناـنآ  تیـالو  رب  دـنوادخ  هک  تسا  يزور  هعمج  زور  هک  نیا  رب  هفاـضا  میا ، هدرک  داـی  تاـعمجلا  بادآ  یف  تاـّنجلا  باوـبا 
نآ هب  هعمج  زور  هک  نیا  رب  هفاضا  و  میا -  هدروآ  باتک  نامه  رد  ار  نآ  تیاور  هک  نانچ  تسا - ، هتفرگ  نامیپ  نایناهج  زا  مالسلا 
زین .میدش و  روآدای  ًالبق  باتک  نیمه  مشـش  شخب  رد  هک  تهج  دـنچ  زا  دراد ، يرتشیب  صاصتخا  هیلع -  هَّللا  تاولـص  ترـضح - 

ياـهراک باوث  زور  نآ  رد  هک  هدـمآ  دراو  تاـیاور  زا  هچنآ  ببـس  هب  دوش ، ماـمتها  رما  نیا  هب  رتـشیب  هعمج  زور  رد  تسا  هتـسیاش 
نانچ تسا ، تادابع  نیرت  مامت  نیرت و  لماک  تانسح و  نیرت  مهم  نیرتهب و  زا  تعیب  نیا  دیدرت  نودب  و  دوش ، یم  فعاضم  کین ،

.تسین هدیشوپ  نیقی  لامک و  نامیا و  هار  ناگدنیوپ  رب  هک 

مود ینعم  هب  تعیب  مکح 

مود تسا و  مالـسلا  هیلع  ماـما  روـضح  ناـمز  رد  نآ  مکح  هراـبرد  نخـس  لّوا  نداد ، تسد  ینعی  مود ، ینعم  هب  تعیب  مـکح  اـّما  و 
هک یتروص  رد  هتبلا  تسا ، بجاو  هدش  دای  ینعم  هب  تعیب  دـیدرت  نودـب  موصعم  روضح  نامز  رد  .ترـضح  نآ  تبیغ  نامز  هرابرد 

تـسا بجاو  وا  رب  دـناوخ  ارف  نآ  هب  ار  وا  دـهاوخب و  ار  تعیب  نیا  سک  ره  زا  هک  دـنک ، بلط  دـهاوخب و  ار  نآ  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
هک يرگید  اب  ای  ترـضح ، نآ  دوخ  اب  ات  دیامرف  رما  ار  یـسک  رگا  و  تسا ، بوجو  یـضتقم  مالـسلا  هیلع  وا  رما  نوچ  دیامن ، لاثتما 

یتقو يور  نیمه  زا  دـیامن ، تعاطا  ار  بانج  نآ  نامرف  هک  تسا  بجاو  دـنک ، تعیب  هداد ، رارق  دوخ  صاخ  بیان  ار  وا  باـنج  نآ 
، دناوخ یم  ارف  هدش  دای  ینعم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  اب  ندرک  تعیب  هب  ار  ناناملسم  نآ  ریغ  ریدغ و  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

هب دندیزرو و  یم  تردابم  ترضح  نآ  نامرف  تباجا  هب 
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تعیب هب  یموصعم  ریغ  صخـش  مالـسلا  هیلع  موصعم  روضح  ناـمز  رد  رگا  اـّما  .تسین  يا  ههبـش  نیا  رد  و  دنتـسج ، یم  تقبـس  نآ 
ماما يوس  زا  صاخ  روط  هب  صخـش  نآ  رگا  میوگ : یم  اجنیا  رد  هن ؟ ای  ددرگ  تباجا  شتوعد  تسا  زیاـج  اـیآ  دـناوخ  ارف  شدوخ 

اب تعیب  نوچ  دوش ، تعیب  وا  اب  ددرگ و  تباجا  تسا  بجاو  دوش ، تعیب  وا  اب  هک  دهد  نامرف  ماما  و  دشاب ، هدـش  بصن  مالـسلا  هیلع 
و هدـشن ، بصن  صاخ  روط  هب  رگا  یلو  .دـشاب  یم  بوجو  یـضتقم  ترـضح  نآ  رما  و  تسا ، مالـسلا  هیلع  ماما  اب  تعیب  عقاو  رد  وا 

يارب و  شدوخ -  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  هاوخ  تسین ، زیاج  وا  اب  ندرک  تعیب  دشاب ، هدومرفن  رما  وا  اب  ندرک  تعیب  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
هیلع ماما  اب  تعیب  وا  اب  تعیب  هک  دوش  یعّدم  دهاوخب و  تعیب  مدرم  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  تباین  ناونع  هب  ای  دـناوخ ، ارف  شدوخ - 

ناماما نامز  رد  هک  نیا  و  تسا ، عراش  زا  تفایرد  رب  فقوتم  عرـش  روما  هک  نیا  رب  هفاضا  نآ -  ندوبن  زیاج  رب  لـیلد  .تسا  مالـسلا 
زا هدش  یهن  هک  نیا  دننک و  تعیب  ناشیا  زا  تباین  ناونع  هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  ریغ  اب  نینمؤم  هک  هدوبن  يزیچ  نینچ  مالسلا  مهیلع 

مزاول زا  تعیب  نآ  هک : تسا  نیا  دـندناوخ -  یم  ارف  دوخ  اب  ندرک  تعیب  هب  ار  مدرم  هک  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  ریغ  زا  ندرک  يوریپ 
وا تسایر  هب  مازتلا  دّـهعت و  نآ : ینعم  هشیر  هک  یتسناد  نوچ  دـشاب ، یم  مدرم  رب  هیّلک  هقلطم و  تنطلـس  راـثآ  زا  و  هّماـع ، تساـیر 

تاروتسد عیطم  تسیاب  یم  و  دریگ ، یم  رارق  وا  تسایر  تموکح و  ّطلست  تحت  هدننک  تعیب  و  دشاب ، یم  مزال  وا  اب  تعیب  و  تسا ،
تیالو هّماع و  تسایر  هک  نیا  رد  تسین  يا  ههبـش  چیه  ام  دزن  و  دـنک ، راثن  وا  يرای  هار  رد  ار  دوخ  ناج  لام و  و  ددرگ ، سیئر  نآ 

هّیلک هلماک  تموکح  هقلطم و 
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 - بانج نآ  ّقح  رب  نانیشناج  هناگ ، هدزاود  ناماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دمحم  ترضح  هب  ّلجوّزع -  يادخ -  يوس  زا 
ربمغیپ (1) ؛ ْمِهِـسُْفنَأ » ْنِم  َنِینِمْؤُملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلَا  : » هدومرف ّلجوّزع -  يادـخ -  .تسا  هتفای  صاـصتخا  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  تاولص 
َهالَّصلا َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  : » هدومرف یلاعت  يادخ  .تسا و  رتراوازس  ناشدوخ  زا  نینمؤم  هب  تبسن 

لاح رد  دنراد و  یم  اپب  ار  زامن  هک  دنتـسه  ینانمؤم  وا و  لوسر  دنوادخ و  امـش  ّیلو  طقف  انامه  (2) ؛ َنوُعِکار » ْمُهَو  َهاکَّزلا  َنُوتُْؤیَو 
يا (3) ؛ ْمُْکنِم » ِْرمَألا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » هدومرف زین  .دـنهد و  یم  تاکز  [ نادنمتـسم هب   ] عوکر

ینعم نیا  رب  هک  یتایاور  .ار و  ناتدوخ  رمالاولوا  ادخ و  لوسر  دینک  تعاطا  ار و  يادخ  دینک  تعاطا  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک 
رد .تسا و  هدـیدرگ  رکذ  تاجردـلا  رئاصب  یفاک و  لوصا  رد  اه  نآ  زا  یتمـسق  دـیآ ، رامـش  هب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  دراد  تلـالد 

َِکئآـفَلُِخل ُماـقَملا  اَذـه  َّنِإ  َّمُهَّللَا  : » هدـمآ ناـبرق  رطف و  دـیع  ود  هـعمج و  زور  يارب  مالـسلا  هـیلع  نیدـجاسلا  دّیـس  ترـضح  ياـعد 
قلخ و يربهر   ] ماقم هاگیاج و  نیا  ایادخ ! (4) ؛ اهوُّزَْتبا » ْدَق  اِهب  ْمُهَتْصَصَتْخا  ِیتَّلا  ِهَعِیفَّرلا  ِهَجَرَّدلا  ِیف  َِکئآنَمُأ  ِعِضاوَمَو  َِکئآیِفْـصَأَو 

تسا يدنلب  هیاپ  هجرد و  نمض  وت  يانما  ياه  هاگیاج  و  تسا ، وت  ناگدیزگرب  نانیـشناج و  افلخ و  صوصخم  [ دیع هعمج و  تماما 
 … دندوبر ناشیا  زا  ار  نآ  نانمشد ] ، ] يا هداد  صاصتخا  نانآ  هب  هک 

زیاج ماما  ربمغیپ و  ریغ  اب  ندرک  تعیب  هک  دش  رهاظ  میدرک  نایب  هچنآ  ربانب  و 
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و هدش ، لئاق  کیرش  هداد  صاصتخا  نانآ  هب  یلاعت  يادخ  هک  یبصنم  رد  دیامن  تعیب  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  ریغ  اب  رگا  نوچ  تسین ،
اذِإ ٍهَنِمُْؤم  الَو  ٍنِمْؤُِمل  َناک  امَو  : » تسا هدومرف  ّلجوّزع -  يادـخ -  .تسا  هتـساخرب  وا  تموکح  دـنوادخ و  هدـیزگرب  اب  تفلاخم  هب 
نز درم و  چـیه  و  (1) ؛ ًاـنِیبُم » ًالالَـض  َّلَـض  ْدَـقَف  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  ِصْعَی  ْنَمَو  ْمِهِْرمَأ  ْنِم  ُهَرَیِخلا  ُمَُهل  َنوُـکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُـسَرَو  ُهَّللا  یَـضَق 

، دیامن تیـصعم  ار  وا  لوسر  ادخ و  سک  ره  و  دنک ، رایتخا  ار  نآ  فالخ  دننک  یمکح  وا  لوسر  ادـخ و  رگا  هک  دـیاشن  ار  ینمؤم 
ِْنَئل َِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َیلِإَو  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  ْدََـقلَو  : » یلاعت يادـخ  هدومرف  ریـسفت  رد  .تسا و  هداتفا  یتخـس  یهارمگ  هب  هتـسناد  اـنامه 
رگا هک  هدـش  یحو  دـندوب  وت  زا  شیپ  هک  یناربـمغیپ  هب  وـت و  هب  اـنامه  و  (2) ؛ َنیِرِـساخلا » َنِم  َّنَنوُکََتلَو  َُکلَمَع  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْـشَأ 

رد رگا  تسا : نیا  روـظنم  هک  هدـمآ  یتاـیاور  .دوـب  یهاوـخ  ناراـکنایز  زا  تخـس  ددرگ و  یم  دوباـن  وـحم و  تلمع  يروآ  كرش 
.دنا هدش  رکذ  نآ  ریغ  (3) و  ناهربلا رد  تایاور  نیا  يزاس …  کیرش  وا  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ریغ  تیالو ،

روط هب  هاوخ  املع ، ریغ  زا  ای  دنـشاب  املع  زا  تسین ، زیاج  مدرم  زا  سک  چـیه  اب  ندرک  تعیب  هک  دـش  نشور  میدروآ  داـی  هچنآ  زا  و 
مزاول و زا  نیا  هک  میتـفگ  رت  شیپ  هچنآ  تهج  هب  ترـضح ، نآ  تبیغ  ناـمز  رد  ماـما ، زا  ناـنآ  تباـین  ناوـنع  هب  هاوـخ  لالقتـسا و 
، تسا دـنوادخ  اـب  تعیب  وا  اـب  تعیب  هک  اریز  دـشاب ، یم  باـنج  نآ  هیّلک  تموکح  هقلطم و  تیـالو  هّماـع و  تساـیر  ياـه  یگژیو 

هبطخ رد  هک  نانچمه 
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يور دنوادخ  زا  دـینادرگ ، يور  وا  زا  سک  ره  هدرک و  تعیب  یلاعت  يادـخ  اب  دـنک  تعیب  وا  اب  هک  ره  سپ  هدـمآ ، نآ  ریغ  ریدـغ و 
.تسا هدینادرگ 

هک نیا  تسا و  ماما  ياه  یگژیو  زا  نیا  هک  یتسناد  هچنآ  رب  هفاضا  دـنک -  یم  تلالد  ترـضح  نآ  ریغ  اـب  تعیب  ندوبن  زیاـج  رب  و 
ماما زا  رمع  نب  لّضفم  زا  راونـالا  هآرم  راـحب و  رد  هک  یتیاور  دـشاب - ] یم  عراـش  زا  تفاـیرد  رب  فقوتم   ] تسا یفیقوت  عرـش  روما 

قاـفن و رفک و  تعیب  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  یتـعیب  هنوگره  لّـضفم ! يا  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص 
نانچ ثیدح  نیا  (1) و  دنک …  تنعل  ار  دوش  تعیب  وا  اب  هک  یسک  دهد و  ماجنا  ار  تعیب  نیا  هک  ار  یـسک  دنوادخ  تسا ، گنرین 
هیقف هدنوش  تعیب  هک  نیا  نیب  توافت  نودب  تسین ، زیاج  مالسلا  هیلع  ماما  ریغ  اب  ندرک  تعیب  هک  نیا  رد  تسا  حیرـص  دینیب  یم  هک 

دای هچنآ  دـّیؤم  .مالـسلا و  هیلع  ماما  زا  تباین  ناونع  هب  ای  دـشاب  شدوخ  يارب  تعیب  هک  نیا  نیب  توافت  نودـب  و  هیقف ، ریغ  ای  دـشاب 
نآ ریغ  يارب  تسا و  راوگرزب  نآ  هقلطم  تیالو  هّماع و  تساـیر  مزاول  ماـما و  ياـه  یگژیو  زا  روکذـم  ینعم  هب  تعیب  هک  میدروآ 

: هلمج زا  دشاب ، یم  رما  دنچ  تسین  زیاج  ترضح 

، دشاب هدوب  لوادتم  ناشباحصا  نیب  رد  ندرک  تعیب  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  یکی  نامز  رد  هک  هدشن  لقن  هدوبن و  دوهعم  هک  نیا  - 1
[. تسا هدوبن  فراعتم  هجو  چیه  هب   ] دنا هدوب  نانآ  نامز  رد  هک  ینانمؤم  ریاس  نیب  رد  زین  و 

هزاجا نانآ  زا  تباین  ناونع  هب  باحـصا  زا  ناشدوخ  ریغ  اب  ندرک  تعیب  هب  هک  هدیـسرن  یتیاور  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  زا  هک  نیا  - 2
.دنشاب هداد 
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رد هکلب  هدیدرگن ، لقن  ناشیا  ياهراک  لاوحا و  بادآ و  زا  و  هدـشن ، هدـید  املع  ياه  باتک  اه و  هتـشون  راتفگ و  رد  تعیب  نیا  - 3
وا اب  تعیب  هک  نیا  ناونع  هب  یـسک  اب  هک  هدوبن  دوهعم  يزیچ  نینچ  ام  نامز  ات  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  ناـمز  زا  زین  نینمؤم  ریاـس  نیب 

.دننک تعیب  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  اب  تعیب 

همه تسا  راوشد  هک  دـندید  و  دـنریگب ، تعیب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  دنتـساوخ  یتـقو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  - 4
هک دندرکن  رما  نانآ  هب  دننک و  راهظا  ار  دوخ  تعیب  دهع و  نابز ، اب  نینمؤم  هک  دندومرف  رما  دـنهدب ، تسد  ترـضح  نآ  هب  نینمؤم 
راک نیا  هک  نیا  اب  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  زا  تباین  ناونع  هب  دنهدب  تسد  ناشیا  صاوخ  حلاص و  باحصا  زا  يرگید  صخش  هب 

.دنک هعجارم  اجنآ  هب  تسا  لیام  سک  ره  ، (1) تسا هدیدرگ  دای  یسربط  خیش  جاجتحالا  باتک  رد  نآ  ثیدح  و  تشاد ، ناکما 

نآ اب  هک  دندمآ  هنمؤم  نانز  هک  یماگنه  دندومرف ، تعیب  اهدرم  اب  و  دـندرک ، حـتف  ار  هّکم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  یتقو  - 5
هدرب ورف  نآ  رد  ار  دوخ  تسد  و  دندروآ ، یبآ  فرظ  دومرف  رما  و  منک ، یمن  هحفاصم  نانز  اب  نم  دـندومرف : دـننک ، تعیب  ترـضح 

.تسا تعیب  نیمه  هک  دیرب  ورف  بآ  نیا  رد  ار  ناتیاه  تسد  دندومرف : نانز  هب  هاگ  نآ  دندروآ ، نوریب  ار  نآ  سپس 

نیا نآ  هب  داهـشتسا  دانتـسا و  هجو  و  هدمآ ، رگید  ياه  باتک  ناهرب و  یفاک و  رد  نآ  نومـضم  هب  يرگید  ثیداحا  ثیدـح و  نیا 
هک نیا  ناونع  هب  دنهدب  تسد  هحلاص  هنمؤم  ناوناب  زا  یکی  اب  هک  دادن  تصخر  نانز  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک 
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.تسا ترضح  نآ  دوخ  هب  نداد  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  تباین  هب  اه  نآ  هب  نداد  تسد 

زا یـضعب  رد  : » دیوگ تبیغ  نامز  رد  تعیب  دهع و  دیدجت  ياعد  رکذ  زا  سپ  راحب  رد  هک  تشذگ  هللا  همحر  یـسلجم  زا  هچنآ  - 6
هنوگچ دینیبب  . (1) تعیب » رد  ندز  تسد  لثم  دـنزب  پچ  تسد  رب  ار  دوخ  تسار  تسد  اـعد  نیا  زا  دـعب  هک  ما  هدـید  همیدـق  بتک 

.دهدب تسد  يرگید  هب  هک  دنا  هتسنادن  زیاج  یلو  دنزب ، رگید  تسد  رب  ار  دوخ  تسد  کی  هک  دنا  هتسناد  زیاج 

هللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  هبطخ  ریدـغ و  يارجام  ندروآ  دای  زا  سپ  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلعرقاب  ترـضح  نامیالوم  زا  جاـجتحا  رد  - 7
یهورگ هاـگره  تشاد و  همادا  زور  هس  اـت  نداد  تسد  تعیب و  و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  نتفرگ  تعیب  هلآو و  هیلع 

ار ام  هک  ار  يادخ  دمح  َنیَِملاعلا ؛» ِعیِمَج  یلَع  انَلَّضَف  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْمَحلَا  : » دومرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دندرک  یم  تعیب 
قاقحتسا هک  یسک  اسب  و  دش ، موسرم  ّتنس و  تعیب ] ماگنه   ] نداد تسد  و  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما  .داد  يرترب  نایملاع  همه  رب 

.(2) درب » راک  هب  ار  نآ  درادن و  ار  ماقم  نیا 

شباحـصا ربمایپ و  نایم  هک  تروص  نادـب  تعیب  هک  دوش  یم  لصاح  نیقی  اـه ، نیا  ریغ  میدروآ و  داـی  هچنآ  یماـمت  زا  میوگ : یم 
تـسین زیاـج  سک  چـیه  يارب  و  تسا ، موصعم  ماـما  ربـمغیپ و  ياـه  یگژیو  زا  نداد ، ادـخ  لوسر  تسد  هب  تسد  ینعی  دـش  عـقاو 

دننام دوش  لیکو  رما  نیا  رد  هک  دنـشاب ، هداد  رارق  دوخ  بیاـن  راـک  نیا  رد  ار  وا  ماـما  اـی  ربمغیپ  هک  یـسک  رگم  دوش ، نآ  يّدـصتم 
.روما ریاس  رد  تلاکو 
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مالـسلا هیلع  ماما  نابیان  نانیـشناج و  اـهقف ، تفگ  ناوت  یم  تسا  تباـث  هیقف  يارب  هّماـع  تیـالو  هک  نیا  هب  لوق  رباـنب  دـییوگب : رگا 
تسد دنیامن و  تعیب  نانآ  اب  مدرم  تسا  زیاج  و  مالسلا ، هیلع  ماما  زا  تباین  ناونع  هب  دنریگب  تعیب  مدرم  زا  تسا  زیاج  سپ  دنتسه ،

.دنراشفب اه  نآ  تسد  هب 

(1)، تسین تباث  هیقف  يارب  هّماع  تیالو  ًالّوا : میوگ : یم 

زا هک  یتروص  رد  دنـشاب ، هتـشادن  ماما  ربمغیپ و  هب  صاصتخا  هک  يروما  رد  دـشاب  تباث  هیقف  يارب  هّماع  تیـالو  هک  ضرف  رب  ًاـیناث :
صاصتخا ماما  ربمغیپ و  هب  صاخ ، زرط  لکـش و  نآ  اب  تعیب  میدرک -  دای  هک  نانچ  تسا -  رهاظ  تایاور  زا  هک  يدهاوش  لیالد و 

مالـسلا و هیلع  ماما  روضح  نامز  رد  زج  هک  تسا  داهج  ریظن  نیا  و  دنک ، تباین  ناشیا  زا  رما  نیا  رد  هک  دیاشن  ار  ماع  بیان  و  دراد ،
مهیلع ناماما  شور  هک  نیا  ریظن  و  تسا ، بجاو  ماما  رب  هک  تسا  نابرق  رطف و  دیع  زامن  ندرک  اپرب  ریظن  و  تسین ، زیاج  وا  هزاجا  هب 

هیلع نینمؤملاریما  شور  نامه  دسر ، ناشتسد  هب  تموکح  دنبای و  ّطلـست  هک  یماگنه  سابل ، ترـشاعم و  ندروخ و  اذغ  رد  مالـسلا 
ندوب زیاج  ریظن  و  تسا -  بلطم  ندـش  ینالوط  هیام  اه  نآ  ندروآ  هک  هدـمآ  تیاور  نیدـنچ  رد  هک  ناـنچ  دوب -  دـهاوخ  مالـسلا 

اه نیا  دننام  پچ و  تسد  اب  ندروخ  اذغ  ندوبن  هورکم  دننام  و  دنـشاب ، رارطـضا  جایتحا و  لاح  رد  دـنزرف  نز و  هک  یلاح  رد  راثیا 
.دنراد صاصتخا  مالسلا  هیلع  ماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هب  هک 
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هک ددرگ  يراک  يّدـصتم  هیقف  تسا  زیاج  یتروص  رد  دـشابن ، تباـث  ماـما  ربمغیپ و  هب  تعیب  نتـشاد  صاـصتخا  هک  ضرف  رب  ًاـثلاث :
تعیب مدرم  زا  موصعم  يارب  تسا  رومأم  هک  وا  صاخ  بیان  اـی  موصعم  ریغ  اـب  تعیب  ندوب  عورـشم  دوش و  تباـث  نآ  ندوب  عورـشم 

.تسین تباث  دریگب ،

، دنراد تلالد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هب  نتسج  یّـسأت  ندرک و  يوریپ  ناحجر  رب  هک  یتایآ  اب  ار  نآ  ندوب  عورـشم  دییوگب : رگا 
تسود ار  دنوادخ  رگا  ربمایپ :]! يا   ] وگب (1) ؛ ِینوُِعبَّتاَف » َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  : » یلاعت يادخ  هدومرف  دننام  درک ، تابثا  ناوت  یم 

« َرِخآلا َمْوَیلاَو  َهَّللا  وُجْرَی  َناک  ْنَِمل  ٌهَنَـسَح  ٌهَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََـقل  : » تسا هدومرف  .دـینک و  يوریپ  نم  زا  سپ  دـیراد  یم 
.دشاب راودیما  نیسپزاب  زور  دنوادخ و  هب  هک  یسک  يارب  تسه  یبوخ  يوگلا  ادخ  لوسر  زا  يوریپ  رد  ار  امـش  هک  یتسرد  هب  (2) ؛

 … تایآ نیا  دننام  و 

زا هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ياهراک  لاعفا و  زا  يوریپ  ندوب  هدیدنـسپ  یبوخ و  رب  دـنراد  تلالد  تاـیآ  هک : نیا  لالدتـسا  هجو 
سپ دشاب ، یم  تانمؤم  نینمؤم و  زا  نتفرگ  تعیب  هتـشگ : رداص  وا  زا  تایاور  تایآ و  تداهـش  هب  هک  ترـضح  نآ  ياهراک  هلمج 

.دنیامن ادتقا  دنیوج و  یّسأت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  نآ  هب  نداد  تسد  تعیب و  رد  هک  تسا  بحتسم  نانآ  يارب 

رداص بانج  نآ  زا  هک  یلاعفا  مامت  رد  يوریپ  یّـسأت و  بابحتـسا  ای  بوجو  رب  هدـش  دای  تایآ  نتـشاد  تلـالد  تسخن : میوگ ، یم 
، تسین مولعم  هدش 
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نآ یهن  رما و  نتـسب  راـک  هب  ترـضح و  نآ  هب  ناـمیا  بوـجو  رد  دـنراد  روـهظ  هکلب  میا ، هدرک  قـیقحت  دوـخ  ياـج  رد  هک  ناـنچ 
.میتفا یم  رود  دوخ  یلصا  روظنم  دوصقم و  زا  مینک  وگزاب  اجنیا  رد  ار  بلطم  لیصفت  رگا  .راوگرزب و 

: مییوگ یم  مینادـب ، تباث  قلطم  روط  هب  ترـضح  نآ  زا  يوریپ  تعباتم و  ندوب  هدیدنـسپ  رب  ار  تایآ  نآ  تلـالد  هک  ضرف  رب  مود :
نیا ام  ثحب  دروم  عوضوم  رد  و  میهد ، ماجنا  وحن  نامه  هب  هدـیدرگ ، رداص  بانج  نآ  زا  هک  يراـک  دـنک  یم  تلـالد  یتروص  رد 

نآ تسد  رد  تسد  هک  نیا  هب  دوب  دَّیقم  تشگ  رداص  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترـضح  نآ  نامز  رد  هک  یتعیب  نوچ  تسا ، یندشن  راک 
ماما نامیالوم  روتسد  هب  مالسلا  هیلع  لیقع  نب  ملسم  اب  تعیب  هک  نانچمه  دش ، یم  ماجنا  تعیب  ناشیا  نامرف  هب  ای  دوش ، هداهن  بانج 
دوجو ندز ، يرگید  تسد  هب  تسد  هنوگ  هب  تعیب  ندوب  زیاـج  رب  یلیلد  نآ ، دـننام  اـم و  ناـمز  رد  یلو  .دوـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

ترـضح نامیالوم  شیامرف  هجو  نایب  نیا  اب  و  تسا ، ینامیـشپ  تنعل و  هیام  هک  تسا  یمارح  ياه  تعدـب  زا  راک  نیا  سپ  درادـن ،
تعیب مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  یتعیب  ره  هک : نیا  میدروآ  لّـضفم  زا  رت  شیپ  هک  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص 

رد هک  دوش  یم  رهاظ  یناجنز  ياملع  زا  یکی  رادـنپ  داسف  میدرک  داـی  هچنآ  زا  .دوش و  یم  مولعم  تسا …  گـنرین  قاـفن و  رفک و 
هک نیا  رد  و  هدرک ، تسرد  تعیب  دقع  يارب  يا  هغیص  و  هتـسناد ، یمتح  ار  اهقف  اب  ندرک  تعیب  بابحتـسا  دوخ  دوقعلا  غیـص  باتک 

فارتعا شدوخ  نخس  زاغآ  رد  هک  نیا  وا  رادنپ  ندوب  دودرم  لیالد  زا  و  تسا .! هدومن  ثحب  مزال  ای  تسا  زیاج  ياه  دقع  زا  تعیب 
.تسا هدشن  دای  نیرخأتم  نیمدقتم و  زا  کی  چیه  بتک  رد  نآ  هغیص  تعیب و  دقع  هک  هدرک 
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زا ام  نامز  ات  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نامز  زا  املع  همه  هک  درک  روصت  ناوت  یم  اـیآ  نیبب  اـناد  دنمـشوه  هدـنناوخ  يا  میوگ : یم 
هب تبـسن  مومع  هک  دشاب  يزیچ  بلطم  نآ  هک  نیا  اب  دننک ، تلفغ  هدمآ ، يددعتم  رابخا  دیجم و  نآرق  رد  نآ  مان  هک  یبلطم  نینچ 
رد و  دنرواین ، نایم  هب  يدای  نآ  زا  املع )  ) نانآ زا  مادک  چیه  و  دنـشاب ؟ هتـشاد  فیلکت  هفیظو و  بحتـسم -  ای  بجاو  روط  هب  نآ - 

نیا رطاخ  هب  زج  ایآ  دنیامنن ؟ ناونع  ار  نآ  دوخ  لفاحم  سلاجم و  رد  و  دوشن ، هدینش  نآ  هرابرد  ینخس  اه  نآ  ثحابم  اهوگتفگ و 
هب زج  اـیآ  و  وا ؟ صاـخ  بیاـن  اـی  دـشاب  موصعم  هک  نیا  رگم  تسین ، زیاـج  تعیب  ناوـنع  هب  نداد  يرگید  تسد  هب  تسد  هک  تسا 

نانچ هدومنن ، رکذ  ار  نآ  مه  لامتحا  تروص  هب  نانآ  زا  کی  چـیه  هک  يروط  هب  دـنقفّتم  يأر  نیا  رد  یگمه  هک  تسا  نیا  رطاـخ 
رادرک راـتفگ و  رد  شزغل  اـطخ و  زا  ار  اـم  هک  میراتـساوخ  یلاـعت  يادـخ  زا  .تسا  اـه  نآ  هویـش  یهقف  لـئاسم  زا  يرایـسب  رد  هـک 

.درادب ظوفحم 

يارب مییوگ : یم  سپ  میروایب ، یبرع  نابز  هب  اجنیا  رد  ار  شنخس  لصاح  هک  میدید  نینچ  تسا  یسراف  صخـش  نیا  باتک  نوچ  و 
هَّللا ُدَـی  هَّللا  َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  َکَنوُِعیاُبی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » یلاعت يادـخ  هدومرف  هب  هدومن  لالدتـسا  نآ  دـننام  نامز و  نیا  رد  تعیب  بابحتـسا 
یم تعیب  وت  اب  هک  یناسک  (1) ؛ ًامیِظَع » ًارْجَأ  ِهِیتُْؤیَسَف  هَّللا  ُْهیَلَع  َدَهاع  اِمب  یفْوَأ  ْنَمَو  ِهِسْفَن  یلَع  ُثُْکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف  ْمِهیِْدیَأ  َقْوَف 

ار تعیب  سک  ره  نآ  زا  سپ  تسا ، نانآ  تسد  يور  رب  ادخ  تسد  دننک ، یم  تعیب  دنوادخ  اب  تقیقح  رد  دننک 
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وا دنوادخ  دنامب  رادافو  هتـسب  دهع  دنوادخ  اب  هچنآ  رب  هک  نآ  ره  هدرک و  مادقا  شیوخ  كاله  نایز و  رب  تقیقح  رد  دـیامن  ضقن 
نداد تسد  ادخ و  دهع  هب  ءافو  هلزنم  هب  دشاب و  هتـشاد  رجا  هک  يزیچ  هک  تسا  مولعم  و  : » دیوگ يو  .داد  دهاوخ  یگرزب  شاداپ  ار 
كرت لـعف و  رد  لـصا  : » هـتفگ سپـس   (1) «. دوب دـهاوخ  دَّکؤـم  بحتـسم  هلاـحم  ـال  دـشابن  بجاو  رگا  هتبلا  دـشاب ، ادـخ  تسد  هب 

و : » دـیوگ نینچ  ینانخـس  زا  سپ  هاگ  نآ  . (2) تسا » ناحجُر  دـشاب  تلاسر  رد  يو  تعاطا  همدـقم  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 
دوب نیا  تسا .» حـجار  زین  وا  باّون  مالـسلا و  هیلع  ماـما  يارب  زا  كارتشا  تلاـصا  لـیلد  هب  سپ  دـش  هتـسناد  يو  ناـحجُر  هک  نوچ 

رب دراد  تلالد  هفیرـش  هیآ  نوچ  دوش ، رداـص  مـالعا  ياـملع  زا  تسین  هتـسیاش  ینخـس  نینچ  هک  یناد  یم  وت  و  وا ، نخـس  لـصاح 
یگرزب شاداـپ  درک  اـفو  ار  نآ  سک  ره  هک  نیا  و  دوش ، ماـجنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  اـب  هک  یتـعیب  نآ  هب  ءاـفو  بوـجو 

دهاوخ شدوخ  ریگ  نماد  نطاب  يدیلپ  ّتین و  داسف  رادرک و  يدـب  هدز و  ررـض  شدوخ  هب  تسکـش  ار  نآ  هک  ره  و  تسه ، شیارب 
دوصقم تابثا  زا  راخ  ياه  هتوب  ندرک  نیچ  تسد  ،و  هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ریغ  اب  ندرک  تعیب  ناحجُر  رب  درادن  تلالد  و  دش ،
نتـشاد ناحجُر  هک : تسا  نیا  شلاکـشا  نیلوا  هدرک ، دای  نآ  زا  هک  یلـصا  اّما  .تسا و  رت  ناسآ  هیآ  نیا  هلیـسو  هب  هدننک  لالدتـسا 

رب هفاضا  یباوث  رجا و  هک  یعرش  بابحتسا  هب  یلقع ، تسا  يرما  تسا ، فقوتم  نآ  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تعاطا  هک  يزیچ 
يارب بآ  يوجتـسج  لـیبق  زا  و  ددرگ ، یمن  فـصو  دـشاب  هتـشاد  هدوـمرف ، رما  نآ  هب  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هـک  یلمع  لـصا 

لیصحت
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دنریذپ یمن  مه  کچوک  ياه  هبلط  هدش ، دای  لصا  اب  ار  یعرـش  بابحتـسا  ندرک  تابثا  سپ  دراد ] یلقع  موزل  هک  ، ] تسا تراهط 
.گرزب ياملع  هب  دسر  هچ  ات 

دای ینعم  هب  ندومن  تعیب  رب  هجو  چـیه  هب  ماـکحا  تلاـسر و  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  ندرک  تعاـطا  هک : نیا  مود  لاکـشا 
، تفرگ هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  ار  اه  نآ  مکح  تسا  بجاو  هک  تسا  ییاهراک  ریاس  دننام  زین  نیا  هکلب  تسین ، فقوتم  هدـش 
رما و هک  اجره  و  تسا ، بجاو  راک  نآ  كرت  ای  ماجنا  اب  تعاـطا  لاـثتما و  دوش ، تباـث  ترـضح  نآ  یهن  رما و  هک  اـج  ره  رد  سپ 

ياه تداـع  اـهراک و  زا  اـه  نآ  لاـثما  ندـیماشآ و  ندروخ و  دـننام  يداـع -  روما  زا  هک  ناـنچ  ددرگن ، تباـث  باـنج  نآ  زا  ییهن 
زا هک  نیا  ناونع  هب  ار  نآ  رگا  و  هدرک ، یحابم  راک  دهد ، ماجنا  تعدب  عیرـشت و  ناونع  ریغ  هب  ار  نآ  فّلکم  رگا  دـشاب ، فلتخم - 

لیبق نیا  زا  ام  ثحب  دروم  عوضوم  و  تسا ، هدیدرگ  بکترم  یمارح  تعدب و  دهد ، ماجنا  تسا  بحتـسم  ای  بجاو  هدیـسر و  عرش 
ًالـصا نآ  هرابرد  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  زا  هک  تسا  يروما  زا  نداد  تسد  هنوگ  هب  ماما  ربمغیپ و  ریغ  اب  ندرک  تعیب  نوچ  دشاب ، یم 

.تسا یمارح  راک  تعدب و  تعیب ، هنوگ  نیا  سپ  یتسناد -  هک  نانچ  هدمآ -  تیاور  نآ  زا  یهن  نانآ  زا  هکلب  هدیسرن ، يرما 

.میبای ییاهر  تعدب  عیرشت و  تمرح  زا  ات  درک  تعیب  ندوب  بولطم  دیما  هب  ناوت  یم  دییوگب : رگا 

لعف نیا  زا  یهن  هک  میتشاد  نایب  و  تسا ، ماـما  ربمغیپ و  ياـه  یگژیو  زا  نیا  میدرک  تباـث  هک  نآ  زا  سپ  هک : نیا  لوا ، میوگ : یم 
رگا هک : نیا  مود  .دنام  یمن  ییاج  نآ  ندوب  بوبحم  لامتحا  ندوب و  بولطم  دیما  يارب  رگید  هدیسر ، مالسلا  مهیلع  ناماما  زا 
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، هدماین نآ  هرابرد  ییهن  و  تسین ، ماما  ربمغیپ و  ياه  یگژیو  زا  تعیب  هنوگ  نیا  هک  مینک  ضرف  و  میشوپب ، مشچ  اه  نیا  همه  زا 

هرابرد هک  تسا  ییاج  دـهد » ماجنا  باوث  نآ  ءاـجر  هب  ار  نآ  دونـشب و  يراـک  ماـجنا  يارب  یباوث  سک  ره   » راـبخا عوضوم  مییوگ :
نآ دیما  هب  نمؤم  و  دسرب ، مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یلومعم  ياه  هار  بسح  رب  یثیدح  لاعفا ، اهراک و  زا  یکی  باوث  تلیـضف و 

رداص ناشیا  زا  ربخ  نآ  عقاو  رد  رگا  سپ  هدیـسر ، مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  يربخ  هک  نیا  هب  رظن  دهد ، ماجنا  ار  لمع  نآ  باوث 
.دـنک یم  تیانع  وا  هب  ار  باوث  نآ  دوخ  ناسحا  لـضف و  هار  زا  یلاـعت  يادـخ  داد ، ماـجنا  باوث  دـیما  هب  ار  نآ  نمؤم  دوب و  هدـشن 

هیقف مادـک  و  هدومن ، تلالد  مالـسلا  هیلع  ماما  ریغ  اب  ندرک  تعیب  ناـحجر  رب  فیعـض  ربخ  مادـک  میوگ : یم  صخـش  نآ  هب  نونکا 
نانچ صخش -  نیا  دوخ  هک  نیا  اب  تسا ؟ هتسناد  لمتحم  باوث  دیما  هب  ار  نآ  ناحجر  ِملاع  مادک  ای  هداد ، اوتف  ار  شندوب  بحتسم 

زا .دشاب  هدرک  دای  ار  نیا  هک  هدیدن  ار  نیرّخأتم  نیمّدـقتم و  زا  املع  زا  کی  چـیه  هک  هدرک  فارتعا  شنخـس  لّوا  رد  یتسناد -  هک 
.همرک هّنم و  هب  درادب ، ظوفحم  شزغل  زا  ار  ام  هک  میراتساوخ  یلاعت  يادخ 

تّما هک  یتایرورـض  زا  هکلب  ّهلدا  ياضتقم  میوگ : یم  یلاعت  يادـخ  دـییأت  يرای و  هب  فیلکت ؛ رد  كارتشا  تلاصا  هلأسم  رد  اـّما  و 
زا مدرم  همه  تسا و  یقاب  تمایق  زور  ات  ترضح  نآ  نییآ  تعیرش و  هک  تسا  نآ  دنسانش ، یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترـضح 

وا تعیرش  زا  دنراد  هفیظو  تمایق  زور  ات  بانج  نآ  تثعب  نامز 
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رد هک  تسا  يدنچ  تایآ  حیرص  ترضح و  نآ  تیمتاخ  ياضتقم  نیا  دندنب و  راک  هب  ار  وا  ماکحا  یهاون و  رماوا و  دننک و  يوریپ 
یم توافتم  ماکحا  طیارـش  اه و  عوضوم  هک  تسین  نیا  رد  يا  یگدیـشوپ  دیدرت و  یلو  تسا ، هدمآ  نآرق )  ) دـنوادخ زیزع  باتک 

یلاعفا ماکحا و  هک  نیا  هراب  نیا  رد  نخـس  هصالخ  تسا و  هدش  رّرقم  ّلجوّزع -  يادخ -  يوس  زا  یمکح  هدـیدپ ، ره  رد  دـشاب و 
: تسا هنوگ  راهچ  هتفای  رودص  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک 

رد اهقف  هک  یصیاصخ  رتو و  زامن  بوجو  دننام : دراد ، تلالد  ترضح  نآ  فیرـش  دوجو  هب  نتـشاد  صاصتخا  رب  لیلد  هچنآ  لّوا :
.دنا هدرک  دای  بانج  نآ  يارب  حاکن  باتک 

نآ زا  سپ  هک  یناـسک  دـنا و  هدوب  ترـضح  نآ  ناـمز  رد  هک  ییاـه  نآ  ناـبئاغ ؛ نارـضاح و  هفیظو  ندوـب  كرتـشم  رب  هچنآ  مود :
بوجو و  بحتسم ، ياهزامن  ندوب  بحتـسم  بجاو و  ياهزامن  ندوب  بجاو  دننام : دراد ، تلالد  اه  نآ  هب  تبـسن  دنیآ ، یم  بانج 

همه هک  تسا  تباث  لیلد  ساسارب  هک  ماکحا  زا  يرایسب  و  تامّرحم ، تمرح  و  تابحتسم ، تابجاو و  زا  اه  نیا  ریغ  جح و  تاکز و 
.دنتسه يواسم  اه  نآ  رد 

: دننام دنا ، هدوب  رـضاح  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نامز  رد  هک  یناسک  هب  اه  نآ  نتـشاد  صاصتخا  رب  دراد  تلالد  لیلد  هچنآ  موس :
 … اه نیا  ریغ  و  ینیع ، روط  هب  هعمج  زامن  بوجو  و  نابرق ، دیع  رطف و  دیع  زامن  بوجو  و  داهج ، بوجو 

لامتحا هک  هدومرف  مکح  ینّیعم  دروم  ای  هعقاو  دروم  رد  هچنآ  مراهچ :

ص:258

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 270 

http://www.ghaemiyeh.com


هتـشاد صاصتخا  دـنا  هدوب  رـضاح  نامز  نآ  رد  هک  یناـسک  ناـمه  هب  فیلکت  هدوب و  دروم  ناـمه  هب  صوصخم  مکح  نآ  دور  یم 
هک یماکحا  زا  یتمـسق  دـننام : .ددرگ  يراـج  زین  دروم  نآ  ریغ  رد  و  دـشاب ، نیبئاـغ  لـماش  مکح  نآ  هک  درادـن  یلیلد  نوچ  تسا ،

لوسر هک  تسا  ندرک  تعیب  هلأسم  رد  هک  ناـنچمه  و  مینادـب ، اـه  نآ  ریغ  لـماش  ار  نآ  هک  درادـن  یلیلد  هدـش ، دراو  اـهدرم  يارب 
زا و  دشاب ، هتشادن  یلیلد  نارضاح  هب  نآ  نتشاد  صاصتخا  هک  ضرف  رب  دومرف ، رما  نآ  ماجنا  هب  ار  نارضاح  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 
رد كارتشا  لصا  هن  درک ، عوجر  تئارب  لصا  هب  دـیاب  نآ  لاثماو  هلئـسم  نیارد  میـشوپب ، مشچ  میدرک  دای  صاصتخا  رب  هک  یلیـالد 
رد كارتـشا  تلاـصا   » هب کُّسمت  نیارباـنب  .ددرگ  یم  یفن  تئارب  لـصا  اـب  ًاعرـش -  ًـالقع و  كوکـشم -  فـیلکت  نوـچ  فـیلکت ،

رگا تفگ : ناوت  یم  هکلب  دشاب ، یمن  هدیشوپ  قیقحت  لها  رب  بلطم  نیا  و  تسین ، نآرب  یلیلد  هتفگ ، صخش  نیا  هک  نانچ  فیلکت »
ناـمز رد  نداد  تسد  هنوگ  هب  ندرک  تعیب  بابحتـسا  رب  دـناوت  یمن  زاـب  میریذـپب ، ار  كارتـشا  تلاـصا  مه  يدروم  نینچ  لـثم  رد 

ات دشاب ، دوجوم  هدوبن  باطخ  ماگنه  هک  یسک  رد  دیاب  دراد  ّتیلخدم  باطخ  ندش  هجوتم  رد  هچنآ  مامت  نوچ  دنک ، تلالد  تبیغ 
، تسین نکمم  ام  ثحب  دروم  بلطم  رد  نیا  و  ددرگ ، تباث  لئاق -  نیا  قاذم  هب  كارتشا -  تلاصا  اب  زین  وا  هب  باطخ  ندـش  هّجوتم 

هبلاس نامز -  نیا  لها  دـننام  نیبئاغ -  دروم  رد  نیا  .تسا و  هدوب  بجاو  ماما  ربمغیپ و  اب  نارـضاح  تعیب  هک  تسا  نآ  ضرف  نوچ 
.تسین نکمم  نآ  هب  اه  نیا  ندرک  فیلکت  سپ  [ دشاب یم  یفتنم  بوجو  عوضوم  ینعی  ، ] تسا عوضوم  يافتنا  هب 
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نیرـضاح هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک : نیا  تسین ، تباث  تعیب  نآ  هب  نامز  نیا  لها  ندرک  فیلکت  يرگید  تهج  زا  زین  و 
زا سپ  رما  نآ  هب  نارـضاح  نامه  ندرک  فیلکت  سپ  دـننک ، تعیب  هک  دومرف  رما  یـصاخ  ياه  نامز  عیاـقو و  رد  ار  دوخ  ناـمز  رد 

ياج رد  نوچ  .دنا  هدوبن  نامز  نآ  رد  هک  یناسک  هب  دسر  هچ  ات  دشاب ، یمن  تباث  هعقاو  نآ  تّدم  نتـشذگ  و  تقو ، نآ  ندش  مامت 
زا سپ  نآ  بوجو  یـضتقم  ینّیعم  تقو  رد  يزیچ  هب  ندرک  رما  و  دـشاب ، هتـشاد  يدـیدج  رما  دـیاب  مکح  هک  میا  هدرک  تباث  دوخ 

دوـجو یلیلد  هک  تسا  نیا  ضرف  دروـم  نیا  رد  و  دـیامن ، تلـالد  نآ  رب  يرگید  لـیلد  هک  نیا  رگم  تسین ، تـقو  نآ  نتفاـی  ناـیاپ 
.درادن

 - هدروآ شدوخ  رظن  يارب  هک  یلیلد  ياـضتقم  هک : نیا  دوـش  یم  دراو  شدوـخ -  رظن  هب  اـنب  زین -  يرگید  ضقن  صخـش  نیا  رب  و 
یلـصربمغیپ رما  نوچ  ددرگ ، مزتلم  اه  نامز  مامت  رد  مدرم  همه  رب  تسد  اب  ندرک  تعیب  بوجو  هب  هک  تسا  نآ  دـشاب -  ماـمت  رگا 

هب ندـش  لئاق  هیام  وا -  نامگ  هب  فیلکت -  رد  كارتشا  تلاـصا  ياـضتقم  سپ  دوب ، نیرـضاح  رب  بوجو  تروص  هب  هلآو  هیلع  هللا 
مزتلم بلطم  نیا  هب  صخـش  نیا  هک  نآ  لاح  دوش و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  نامز  رد  نیمودـعم  نیبئاـغ و  رب  بوجو 

.دیتسناد شراتفگ  زا  هک  نانچ  ددرگ ، یمن 

تعیب هب  عجار  يرگید  يرگنشور 

تعیب هب  عجار  يرگید  يرگنشور 

هب  ) خیـش اب  ندرک  تعیب  هک  تسا  فراعتم  لوادتم و  نایفوص  زا  یـضعب  راتفر  نابز و  رد  هچنآ  هک  دـش  نشور  میدروآ  دای  هچنآ  اب 
بجاو خیش  اب  ندرک  تعیب  هک  دنا  هتـشادنپ  نانیا  تسا ، تسردان  دنناد ، بجاو  ار  نداد  وا  هب  تسد  و  نایفوص ) نیب  حلطـصم  ینعم 

ءزج نآ  تسا و 
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ار نتفرگ  تعیب  و  دنا ، هدیمان  هینامیا » هّصاخ  تعیب   » و هیولو » تعیب   » ار تعیب  نیا  و  دبای ، یمن  ققحت  نآ  نودب  نامیا  و  تسا ، نامیا 
اه نآ  خـیاشم  زا  هک  یـسک  يارب  رگم  تسین  زیاج  نتفرگ  تعیب  دـنا : هتفگ  و  هدرمـشرب ، نایفوص  خـیاشم  بصانم  اـه و  یگژیو  زا 

يارب يا  هیاپ  ار  نآ  هک  تسا  نانآ  راک  لوصا  زا  بلطم  نیا  و  هدـیدرگ ، تبث  رَّرقم و  اـه  نآ  دزن  هک  یقرط  اـب  دـشاب  هتـشاد  هزاـجا 
نآ نودب  نامیا  هک  نیا  نآ و  بوجو  تعیب و  نیا  دای  .دنا و  هتفرگرب  دننایاپ  راهچ  نوچمه  هک  یماوع  راکـش  يارب  یماد  تسایر و 

یتمسق تسین  دب  تسا ، هدیمان  هداعسلا  نایب  ار  نآ  هک  شریسفت  رد  هدش ، رارکت  ناشیا  ياسؤر  زا  یکی  نانخـس  رد  دبای  یمن  ققحت 
هب تبـسن  ناگدنناوخ  ات  مییوگب  نآ  هرابرد  هدمآ  نامرظن  هب  ّلجوّزع -  دنوادخ -  دییأت  هب  هچنآ  سپـس  مینک ، لقن  ار  شنانخـس  زا 

: دـیوگ نینچ  خـیاشم  زا  هزاـجا  نودـب  نتفرگ  تعیب  ندوبن  زیاـج  هراـبرد  سنوی ، هروس  ریـسفت  رد  يو  .دنـشاب  هتـشاد  یـشنیب  ناـنآ 
خیاشم زا  هزاـجا  نودـب  دـنا  هدـش  دراو  راـک  نیا  رد  هدرک و  تئرج  لـطاب -  يور  زا  ناـیفوص -  هب  ناگدـننک  هُّبـشت  هک  ناـنچمه  »

زا نتفرگ  تعیب  قلخ و  يارب  رافغتـسا  ماکحا و  نایب  یهن و  رما و  رد  قح ، رب  نایفوص  نینچمه  و  دـیوگ : هک  اجنآ  اـت   (1) .نیموصعم
(2) .تسا طبض  ناشدوخ  دزن  ناش  تازاجا  ياه  هلسلس  و  دنشاب ، هتشاد  هزاجا  هک  نیا  رگم  دنوش  یمن  لخاد  نانآ 

مامت رد  تعیب  بوجو  هرابرد  ینانخس  زا  سپ  هبوت  هروس  ریسفت  رد  و 
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یلص متاخ  تلود  روهظ  ماگنه  ات  مدآ  نامز  زا  هدوب  رادیاپ  یتنس  تعیب  نیا  و  : » دیوگ خیش  تسد  اب  نتـشاد  سامت  موزل  اه و  نامز 
ار وا  هک  یسک  اب  ای  نید  نآ  بحاص  اب  ندرک  تعیب  اب  رگم  دندرمش ، یمن  نآ  لها  ار  یـسک  نید  لها  هک  يروط  هب  هلآو ، هیلع  هللا 
نآ تفارـش  رطاـخ  هب  یفخم و  اـه  نآ  دزن  رَّرقم و  هدوـب  یبادآ  طیارـش و  نآ  يارب  و  دوـب ، هدرک  بصن  مدرم  زا  نتفرگ  تعیب  يارب 

یفخم نآ  بحاص  تلحر  نتفرگ و  تّوق  زا  سپ  ینید  ره  رد  درادن ، ار  نآ  ّتیلها  هک  یـسک  دزن  نآ  لاذـتبا  زا  يریگولج  تعیب و 
.منک لقن  متساوخ  وا  نانخس  زا  هچنآ  نایاپ   (1) .تسا هدش  یم 

ار نآ  دوب  نآ  يارب  مه  یفیعـض  هجو  رگا  و  دـشاب ، یم  لقن  لقع و  زا  دـهاش  لیلد و  نودـب  ییاعّدا  هدرک  رکذ  وا  هچنآ  میوگ : یم 
هراشا هک  نانچ  تسا -  نآ  رب  ناشیا  تسایر  رادـم  هک  اریز  دـیامن ، تابثا  ار  خیـش  اب  تعیب  موزل  هک  تسا  صیرح  نوچ  دروآ ، یم 

: دوش یم  داریا  وا  رب  نیموصعم ، ریغ  اب  تعیب  دروم  رد  هتشذگ  ياه  هشقانم  رب  هفاضا  و  میدرک - 

لوا

ره هکلب  ناشباحـصا  ماما و  ربمغیپ و  رب  تسیاـب  یم  دوب ، بجاو  ناـمیا  اـی  مالـسا  رد  نداد  تسد  هنوگ  هب  ندرک  تعیب  رگا  هک  نیا 
مزال نانآ  رب  هکلب  دهد ، ماجنا  ار  تعیب  نآ  دننک  رما  ار  وا  دوش  یم  دراو  عّیشت  ای  مالسا و  رد  سک  ره  هک  دشاب  هدوب  بجاو  ینمؤم 

تعیب هنوگ  نیا  صخـش -  نیا  ناـمگ  هب  نوچ -  دـننک ، رما  تعیب  نیا  هب  ضیارف ، ریاـس  زاـمن و  هب  وا  نداد  روتـسد  زا  شیپ  هک  دوب 
نامناوت ّدح  رد  هک  تایاور  رابخا و  رد  عّبتت  شواک و  همه  اب  درادن و  ینّیعم  تقو  و  تسا ، مزال  تاقوا  همه  رد  و  تسا ، نامیا  ءزج 

تسد يزیچ  نینچ  هب  میدرب ، راک  هب 
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نیا تهج  هب  دروآ  یم  دوخ  نانخـس  نمـض  رد  ار  نآ  هنرگو  هدروخن ، رب  نآ  هب  زین  یعّدم  نیا  دوخ  هک  تسا  حـضاو  هکلب  میتفاین ،
.دیامن تابثا  ار  شدوصقم  هک  دزرو  یم  رارصا  هک 

مود

زا یگمه  یماع  ملاع و  زا  ام  نامز  ات  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نامز  زا  نینمؤم  مامت  هک  تسا  مزال  یعّدـم  نیا  هقیرط  ربانب  هک  نیا 
.تسا هدوبن  لوادتم  اه  نآ  نیب  ینامز  چیه  رد  یتعیب  نینچ  هک  اریز  دنشاب ، نوریب  نامیا  لها  رامش 

موس

نامیا ساسارب  هک  یتابجاو  نامیا و  مالـسلا  مهیلعراهطا  همئا  هتـسیاش  باحـصا  زا  یعمج  هک : هدـمآ  راـبخا  زا  يدادـعت  رد  هک  نیا 
ءاضما ار  ناشلمع  دـییأت و  ناش  تادـقتعم  رب  ار  نانآ  ناماما  دـنا و  هتـشاد  هضرع  مالـسلا  مهیلع  ناماما  رب  ار  تسه  ناـنآ  رب  یقیقح 
مالـسلا هیلع  ماما  شیامرف  رد  هن  ناگدـننک و  لاؤس  نانخـس  رد  هن  دراوم  نیا  رد  و  دـنا ، هتـسناد  مامت  ار  اه  نآ  ناـمیا  و  دـنا ، هدومن 

یم دزـشوگ  ار  نآ  تشاد  يریثأت  نآ  ّتیمامت  ای  ناـمیا  نتفاـی  قُّقحت  رد  ندرک  تعیب  رگا  و  هدـماین ، ناـیم  هب  تعیب  زا  يداـی  ًالـصا 
.تسا هدیدرگ  رکذ  یفاک  لوصا  رد  تایاور  نیا  زا  یضعب  و  تسین ، هدیشوپ  هک  نانچ  دندومن ،

مراهچ

قُّقحت مئالع  نامیا و  ياه  هناشن  نایب  نینمؤم و  قالخا  بادآ و  تافص و  نایب  رد  مالسلا  مهیلع  ام  ناماما  زا  يرایـسب  رابخا  هک  نیا 
.تسین یحیولت  ای  حیرصت  تعیب  هب  رابخا  نآ  زا  کی  چیه  رد  و  تسا ، هدیسر  نآ  لامک  نتفای و 

مجنپ

نینمؤم هک  دوش  یم  ّبترتم  تهج  نیا  رب  هدسفم  مادـک  مییوگ : یم  وا  هب  داقتنا  رد  تعیب …  نیا  تفارـش  تهج  هب  دـیوگ : هک  نیا 
وگزاب رگیدکی  يارب 
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نداد تسد  کش  نودب  و  دوب ؟ یم  ّبترتم  تعیب  نآ  رب  هدسفم  مادـک  و  دـنا ؟ هداد  تسد  تعیب  ناونع  هب  دوخ  سیئر  اب  هک  دـنیامن 
ماما مهس  تخادرپ  زا  نامیا  لها  زا  حلاص  دارفا  هک  مینیب  یم  اراکـشآ  ام  و  تسا ، لام  راثن  زا  رت  هداس  رت و  ناسآ  رـشب  دارفا  رظن  رد 

یم هقیاضم  اه  نآ  هب  نداد  تسد  زا  هنوگچ  سپ  دنرادن ، يا  هقیاضم  ترضح  نآ  تبیغ  نامز  رد  مالعا  ياملع  هب  هادف -  یحور  - 
يا هحفاصم  نامه  دننام  نیا  و  تسا ! بحتـسم  ای  بجاو  نانآ  رب  زین  ّتیفیک  نیا  هب  تعیب  عرـش  رظن  زا  هک  دنتـسناد  یم  رگا  دندرک 

.دشاب یم  توافتم  اه  نآ  ناونع  ّتین و  طقف  و  تسا ، لوادتم  عیاش و  اه  نآ  نیب  هک  تسا 

مشش

تایاور و هیآ و  زا  هک  نانچ  تسا ، هدوب  رتشیب  شرطخ  سرت و  رت و  گرزب  یـسب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  راـهظا  هک  نیا 
نامیا زا  یـشخب  هک  نوچ  دـنک ، راهظا  ار  نآ  هک  تفای  تیرومأم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  لاح  نیا  اـب  دـیآ ، یم  رب  خـیراوت 

مرکا و ربمغیپ  هتشادنپ -  یعدم  نیا  هک  نانچ  دوب -  نامیا  زا  یشخب  زین  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ریغ  اب  ندرک  تعیب  رگا  و  تسا ،
.دندرک یم  نایب  ار  نآ  مالسلا  مهیلعوا  قحرب  يافلخ 

متفه

هدـنام یفخم  نید  نیا  لها  مومع  نینمؤم و  همه  رب  دوشن ، نمؤم  نآ  هب  زج  یـسک  دـننک  اعدا  هک  یگرزب  بجاو  لـمع  نیا  هنوگچ 
ربمغیپ و ریـصقت  هَّللاب -  ذایعلا  نیا -  اـیآ  مییوگ : یم  میـسرپ و  یم  ناـشیا  زا  راکـشآ ، یتمهت  رگم  تسین  نیا  هیفوص ! هفئاـط  رب  زج 

مکح هک  هدوب  نینمؤم  همه  ریصقت  ای  دنا ، هتخاس  مورحم  مکح  نیا  نایب  زا  ار  مدرم  همه  هک  هدوب  مالسلا  مهیلع  ترضح  نآ  يافلخ 
زا ار  دنوادخ 

ص:264

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 276 

http://www.ghaemiyeh.com


هدننک هارمگ  ياه  هنتف  زا  یلاعت  يادخ  هب  دنا ! هتشاد  ماکحا  نایب  رشن و  هب  هک  یششوک  مامتها و  همه  اب  دنا ؟ هتـشاد  یفخم  نیملاظ 
.میرب یم  هانپ  اه  تنحم  اه و  يراتفرگ  هب  ندش  راچد  و 

متشه

نیب رد  و  دـیدرگ ، یم  دای  لقن و  املع  ياه  باتک  رد  تسیاب  یم  تشاد ، يریثأـت  ناـمیا  نتفاـی  ققحت  رد  دوب و  بجاو  رما  نیا  رگا 
نیا رگا  و  هدـیدرگن ، دای  راثآ  رابخا و  زا  کی  چـیه  رد  هک  نیا  اـب  دوش  یم  اـعّدا  يزیچ  نینچ  هنوگچ  سپ  دـش ، یم  ناونع  اـه  نآ 

.دیامن نایب  هک  داب  وا  رب  تسا  دوجوم  ملع  لها  ياه  باتک  زا  یکی  رد  هک  تسا  لئاق  یعدم 

مهن

رب رادـنپ -  نیا  اب  هنوگچ -  سپ  دـنامب ، هدیـشوپ  ات  هدـش  یم  مامتها  هک  تسا  یفخم  رارـسا  زا  نیا  هک  دـیراد  اـعدا  ناـیفوص  اـمش 
!؟ دیزاسیم راکشآ  ناتیاه  نابز  اه و  باتک  رد  ار  نآ  دییامن و  یم  اشفا  ار  وگم  ّرس  نیا  دینک و  یم  لمع  ناگتشذگ  هیور  فالخ 

همه نیب  رد  ایآ  میوگ : یم  .دنام  یمن  هدیشوپ  دوخ  لها  زا  رارسا  دیتسه و  رارـسا  نابحاص  امـش  ناتدوخ -  رادنپ  هب  دییوگب - : رگا 
رد یّصاوخ  هک  نیا  اب  ددرگ ؟ نایب  وا  يارب  زار  نیا  هک  دوبن  يّرس  بحاص  مالـسلا  مهیلع  قحرب  ناماما  ربمغیپ و  باحـصا  نینمؤم و 

هتفگ تالاح و  رد  و  دنا ! هتـشاد  زار  ّرـس و  لها  زا  یعمج  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  مادک  ره  هک  يروط  هب  تسا ، هدوب  نانآ  نیب 
رما نیا  هب  تّما  همه  نایم  زا  هدیـسر و  ناـیفوص  هب  رما  نیا  هار  مادـک  زا  هلیـسو و  هچ  هب  سپ  تسا ، هدـماین  رما  نیا  ناـشراتفر  اـه و 

! دنتفای صاصتخا 
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مهد

ددرگ ماجنا  خیـش  تسد  اب  تسا  بجاو  تعیب  هک  دینک  یم  اعّدا  هک  نیا  میوگ : یم  میدش ، روآدای  هچنآ  یمامت  زا  یـشوپ  مشچ  اب 
هب دـییوگب : رگا  هّماع ؟ تباین  ای  تسا  هّصاخ  تباین  باب  زا  اـیآ  دـییامن ، یم  نییعت  هنوگ  نیا  تعیب  نتفرگ  يارب  ار  ینّیعم  صخـش  و 

هفاضا .هدیدرگ  عطق  يربک  تبیغ  نامز  رد  هّصاخ  تباین  هک  تسین  یفالتخا  هیماما  بهذـم  رد  میوگ : یم  تسا ، هّصاخ  تباین  ببس 
صاصتخا سپ  تسا ، هّماع  تباین  هب  دـییوگب : رگا  .تسا و  لیلد  نودـب  صخـش -  نیا  ياه  هتفگ  ریاس  دـننام  لوق -  نیا  هک  نیا  رب 

یم دوش ، یم  ماـجنا  وا  هب  تبـسن  خیـش  هزاـجا  نییعت و  اـب  صاـخ  صخـش  نییعت  رگا  و  تسیچ ؟ يارب  صاـخ  صخـش  هب  نآ  نداد 
؟ تسیچ يارب  وا  يوس  زا  صاخ  صخش  ندرک  نییعت  ًایناث : دنک ؟ نییعت  خیش  ارچ  ًالّوا : هک ، نیا  هب  دشاب  یم  خیش  رب  ام  داریا  میوگ :
رد هک  يا  هزاجا  ندرک  سایق  ددرگ و  یهتنم  موصعم  هب  هک  نیا  رگم  درادن ، تیدنـس  موصعم  راتفگ  زا  ریغ  يراتفگ  چیه  هک  نوچ 
زا نآ  ظفح  موصعم و  هب  ثیدح  دنـس  ندـش  لصّتم  رطاخ  هب  تسا  لوادـتم  اهقف  نایم  رد  هک  يا  هزاجا  هب  تسا  لوادـتم  ناشیا  نیب 
اّما درادن و  صاصتخا  نیدـهتجم  هب  هزاجا  نیا  اذـل  دـنک ، یمن  تابثا  یـسک  يارب  ار  یّـصاخ  بصنم  هزاجا  نیا  دـشاب و  یم  لاسرا 
رد وا ، هب  تسا  دـهتجم  ریغ  عوجر  زاوج  نآ  هدـیاف  درادـن و  یمزـالت  طاـبترا و  تیاور  هزاـجا  اـب  هک  تسا  يزیچ  داـهتجا  قیدـصت 

صخـش نیا  نانخـس  زا  هک  نانچ  دشاب ، یم  لوادتم  نایفوص  نیب  هک  تسا  يا  هزاجا  زا  ریغ  نیا  دیآ و  یم  شیپ  شیارب  هک  یلیاسم 
ماکحا نایب  یهن و  رما و  رد  قح  رب  نایفوص  نینچ  مه  و  : » وا هتفگ  رب  هرخالاب  .یتسناد و 
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نیا هک  تسا  دراو  لاکـشا  دنـشاب » …  هتـشاد  هزاجا  هک  نیا  رگم  دـنوش  یمن  لخاد  ناـنآ  زا  نتفرگ  تعیب  قلخ و  يارب  رافغتـسا  و 
نایب رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  اریز  هدیـسر ، مالـسلا  مهیلعراهطا  همئا  زا  هک  تسا  یتاـیاور  تاـیآ و  ياـضتقم  فـالخرب 

هب و  دشاب ، رانک  رب  هدسفم  زا  زین  و  دشاب ، یهن  رما و  دروم  هب  هاگآ  دنوادخ و  مکح  هب  فراع  هک  تسا  یناملـسم  ره  هفیظو  ماکحا 
اعد هب  رما  بیغرت و  .دـشاب و  یم  اعد  ماـسقا  زا  نوچ  تسا ، روط  نیمه  زین  رافغتـسا  درادـن ، صاـصتخا  ینیعم  صاخـشا  اـی  صخش 

يارب رافغتـسا  اعد و  و  تسا ، هدـمآ  یتیاور  رد  اه ، نآ  بایغ  رد  ینامیا  ناردارب  يارب  ندرک  اـعد  تاـنمؤم و  نینمؤم و  مومع  يارب 
، تسا نشور  دیامن  عّبتت  تایاور  تایآ و  رد  هک  یـسک  يارب  بلطم  نیا  و  دـشاب ، یم  تانمؤم  نینمؤم و  همه  فیاظو  زا  نامیا  لها 

روط هب  هک  یـسک  ای  تسا  ماما  ربمغیپ و  ياه  یگژیو  زا  تعیب  نتفرگ  اّما  .ددرگ و  یم  ینالوط  باـتک  مروآ  داـی  ار  اـه  نآ  رگا  هک 
.دنک یم  تیافک  صالخا  لها  يارب  مدرک  رکذ  هچنآ  تسین و  زیاج  اه  نآ  ریغ  يارب  دشاب و  هدش  بصن  ناشیا  يوس  زا  ّصاخ 

لام هلیسو  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هلص  مجنپ : یس و 

لام هلیسو  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هلص  مجنپ : یس و 

، دیامن تموادم  لمع  نیا  هب  لاس  ره  و  دنک ، هیده  هیلع -  هَّللا  مالس  شنامز -  ماما  يارب  ار  دوخ  ییاراد  زا  یشخب  نمؤم  هک  نیا  هب 
فیلکت شا  ییاناوت  رادـقم  هب  دـنمتورث  هک  نیا  ّـالا  دـنناسکی ، نز  درم و  فیرـش و  ریقح و  ریقف و  ینغ و  فیرـش ، لـمع  نیا  رد  و 

ددرگ یم  فّلکم  دوخ  تعاطتسا  رادقم  هب  ریقف  و  دراد ،
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.دنک و یمن  فیلکت  شناوت  رادقم  هب  زج  ار  سک  چیه  دـنوادخ  (1) ؛ اهَعْـسُو » ّالِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال  : » هدومرف ّلجوّزع -  يادخ - 
.دنک یمن  فیلکت  هداد  ییاناوت  هچنآ  هب  زج  ار  سک  چیه  دنوادخ  (2) ؛ اهیتآ » ام  ّالِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال  : » هدومرف هنأش -  یلاعت  وا - 

يا هدَّکؤم  تابحتـسم  زا  لمع  نیا  ًارهاظ  نوچ  هدیدرگن ، نایب  فیرـش  تهج  نآ  رد  لام  فرـصم  يارب  ینّیعم  رادقم  تایاور  رد  و 
خیش هچنآ  دراد  تلالد  میدرک  دای  هچنآ  رب  .تسا و  هدمآ  ریبعت  نآ  زا  هضیرف »  » ناونع هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  نانخـس  رد  هک  تسا 

زیچ چیه  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  هدروآ  تیاور  دوخ  دنـس  هب  یفاک  رد  هنع  هللا  یـضر  ینیلک 
تخادرپ  ) وا يارب  ار  مهرد  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  و  تسین ، مالـسلا  هیلع  ماما  هب  مهرد  نداد  صاصتخا  زا  رت  بوبحم  دـنوادخ  دزن 

اَذ ْنَم  : » تسا هدومرف  شباتک  رد  دنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  سپـس  .دـهد  رارق  دـحا  هوک  نوچمه  تشهب  رد  هدـننک )
ار ماو  ضوع   ] دنوادخ ات  دهد  یم  وکین  یماو  دنوادخ  هب  یـسک  هچ  (3) ؛ ًهَرِیثَک » ًافاعْضأ  َُهل  ُهَفِعاُضیَف  ًانَـسَح  ًاضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا 

ثیدـح رد  ترـضح  نآ  زا  (4) و  .تسا ماما  هلـص  صوصخ  رد  نیا  هک  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : ماما  .دزاـس  رایـسب  ربارب ، نیدـنچ 
ره تسا و  هتـساوخن  ضرق  نآ  هب  زاین  تهج  زا  دنراد  رایتخا  رد  مدرم  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  دومرف : هک  هدمآ  يرگید 

ربخ رد  باتک  نامه  رد  (5) و  .تسا وا  ّیلو  يارب  دراد  دنوادخ  هک  یقح 
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هرابرد ترـضح  نآ  زا  دیوگ : يوار  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  میهاربا  وبا  ترـضح  زا  راّمع  نب  قاحـسا  زا  یحیحص 
دنوادـخ هب  هک  تسیک  نآ  (1) ؛ ٌمیِرَک » ٌرْجَأ  َُهلَو  َُهل  ُهَفِعاـُضیَف  ًانَـسَح  ًاـضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم   -: » ّلـجوّزع يادـخ -  هدوـمرف 

هدش لزان  ماما  هلص  هرابرد  دومرف : مدیسرپ ! .دیامرف  اطع  یمارگ  یشاداپ  ار  وا  و  دنک ، ربارب  دنچ  شیارب  دنوادخ  ات  دهد  وکین  ضرق 
: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبعوبا  ترـضح  تفگ : هک  هدروآ  شردپ  زا  حاّیم  نب  نسح  زا  دوخ  دنـس  هب  (2) و  .تسا

یلسرم ربخ  رد  باتک  نامه  رد  (3) و  .تسا رت  نیگنس  دحا  هوک  زا  دوش ، هلـص  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  مهرد  کی  اب  حاّیم ! يا 
دوش هلص  مالسلا  هیلع  ماما  نآ  اب  هک  مهرد  کی  دومرف : هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبع  یبا  ترـضح  زا  تسا  حیحـص  نوچمه 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  یحیحـص  ربخ  رد  (4) و  .تسا رتهب  کین  ياـهراک  ریاـس  رد  مهرد  نویلیم  ود  زا 
رما شدنویپ  هب  دـنوادخ  هچنآ  هک  نانآ  و  (5) ؛ َلَصُوی » ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنُولِـصَی  َنیِذَّلاَو  : » یلاعت يادـخ  هدومرف  هرابرد  هک : هدـمآ 

یناسک زا  دومرف : سپس  تسه  زین  وت  نادنواشیوخ  هرابرد  دش ، لزان  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  ماحرا  رد  دومرف : .دندنویپ  یم  هدومرف 
(6) .دنناد رصحنم  دروم  کی  رد  ار  يزیچ  هک  شابم 

امش زا  یکی  زا  نم  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  یّقثوم  ربخ  رد  و 
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.دیوش و هزیکاپ  امش  هک  تسا  نیا  طقف  راک  نیا  رد  مدوصقم  متسه ، هنیدم  لها  نیرت  لومتم  زا  هک  نآ  لاح  مریگ و  یم  ار  یمهرد 
هچنآ هب  ماما  هک  درادنپ  سک  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبعوبا  ترضح  هک  هدمآ  یعوفرم  ثیدح  رد  باتک  نامه  رد 

 - ّلجوّزع دنوادخ -  دریذپب ، ناشیا  زا  ماما  هک  دـندنمزاین  مدرم  هک  تسین  نیا  زج  تسا ، رفاک  دراد ، جایتحا  تسه  مدرم  تسد  رد 
.ییامن یم  هیکزت  كاپ و  نآ  هلیسو  هب  ار  اه  نآ  ریگرب  [ تاکز  ] هقدص اه  نآ  لاوما  زا  هدومرف :

 - يادـخ هدومرف  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ماما  هلـص  باب  رد  هیقفلا » هرـضحی  نم ال   » باتک رد  و 
: دومرف ترـضح  نآ  .دـش  لاؤس  دـهد ، یم  ییوکین  ماو  دـنوادخ  هب  یـسک  هچ  ًانَـسَح ؛» ًاضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم   -: » ّلـجوّزع
رد يرگید  دروم  رد  هک  مهرد  نویلیم  کی  زا  دوش  هلص  نآ  هلیسو  هب  ماما  هک  مهرد  کی  دومرف : زین  .هدش و  لزان  ماما  هلص  هرابرد 
زا جح  هار  رد  ندرک  جرخ  مهرد  کی  هک : هدمآ  تیاور  جح  لیاضف  باب  رد  باتک  نامه  رد  .تسا و  رتهب  ددرگ  فرـص  ادـخ  هار 

(1) .تسا جح  رد  مهرد  نویلیم  کی  ندرک  جرخ  دننام  دسرب  ماما  هب  هک  مهرد  کی  و  تسا ، رتهب  نآ  ریغ  رد  مهرد  نویلیم  کی 

ّلجوّزع يادخ -  هار  رد  رگید  دراوم  رد  مهرد  نویلیم  ود  زا  جح  رد  ندرک  جرخ  مهرد  کی  هک : هدش  تیاور  دیوگ : قودـص ]  ] و
.تسا رتهب  ندرک  فرصم  - 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هب  تفگ : هک  هدروآ  راّمع  نب  قاحـسا  زا  دوخ ، دنـس  هب  لامعالا  باوث  زا  لقن  هب  راـحب  متـسیب  دـّلجم  رد  و 
يادخ هدومرف  ینعم  متشاد : هضرع 
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رد (2) و  .ماما هلـص  دومرف : تسیچ ؟  (1) ًهَرِیثَک » ًافاعْـضَأ  َُهل  ُهَفِعاـُضیَف  ًانَـسَح  ًاـضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم   -: » یلاـعت كراـبت و  - 
مالسلا مهیلعدمحم  لآ  هلص  دومرف : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  یفطـصملا » هراشب   » زا لقن  هب  باتک  نامه 

یم هک  نآ  ره  سپ  .شرقف  رادـقم  هب  تسا ، ریقف  سک  ره  شتنکم و  رادـقم  هب  تسا ، ینغ  سک  ره  دـیراذگم ، او  ناـت  لاوما  زا  ار 
هب ار  ناشنایعیش  و  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  تاولص  دمحم -  لآ  هک  دیاب  دروآرب ؛ ار  وا  زا  شا  هتـساوخ  نیرت  مهم  دنوادخ  هک  دهاوخ 

(3) .دیامن هلص  دراد ، زاین  نآ  هب  رتشیب  همه  زا  هچنآ 

ماما هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  رب  يزور  تفگ : هک  هدمآ  رمع  نب  لّضفم  زا  دوخ  دنـس  هب  یـشاّیع  ریـسفت  زا  لقن  هب  ناهرب  راحب و  رد  و 
هلـص نیا  متـشاد : هضرع  تسیچ ؟ نیا  دومرف : .مداـهن  شهاگـشیپ  رد  ار  نآ  متـشاد  دوخ  اـب  يزیچ  مدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  قداـص 

منکن لوبق  ار  نآ  مشاب و  هتـشاد  نآ  هب  هک  يزاین  تهج  زا  هن  مریذـپ ، یم  ار  نآ  نم  لّضفم ! يا  دومرف : .تسا  وت  نامالغ  نایلاوم و 
رب لاس  کی  سک  ره  دومرف : یم  مردپ  مدینش  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  سپـس  .دنوش  هیکزت  نآ  ببـس  هب  هک  نیا  يارب  رگم 
وا زا  دنوادخ  هک  نیا  رگم  درک ، دهاوخن  رظن  وا  هب  تمایق  زور  دنوادخ  دیامنن ، هلـص  ار  ام  دایز  ای  مک  شدوخ  لام  زا  هک  درذگب  وا 
اج نآ  هدومن ، ضرف  ام  نایعیـش  رب  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  يا  هضیرف  نیا  لّضفم ! يا  دومرف : سپـس  .درذـگب 

اّمِم اوُقِْفُنت  یّتَح  َِّربلا  اُولانَت  َْنل  : » دیامرف هک 

ص:271
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سپ .دینک  قافنا  دـیراد  یم  تسود  هچنآ  زا  هک  نیا  ات  تفای  دـیهاوخن  تسد  تشهب ] تاجرد  ای   ] ناراکوکین ماقم  هب  (1) ؛ َنوُّبُِحت »
لاؤس ار  نات  مارح  لالح و  لیاسم  طـقف  دـنام ، یمن  بوجحم  دـنوادخ  زا  اـم  ياـعد  يوقت و  ِرد  تیادـه و  هار  يوقت و  ِّرب و  مییاـم 

(2) .تسا هتشاد  روتسم  امش  زا  ار  نآ  دنوادخ  دیرادن و  نآ  هب  يزاین  هک  دیسرپب  ار  يزیچ  اهقف  زا  یسک  زا  هک  ادابم  دینک و 

هیلع قداص  ماما  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  دـنا  هدرک  تیاور  ام  باحـصا  تفگ : هک  هدـمآ  یـسوم  نب  نسح  زا  باـتک  نآ  رد  زین  و 
روتسد شنتسویپ  هب  دنوادخ  ار  هچنآ  هک  نانآ  (3) ؛ َلَصُوی » ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنُولِصَی  َنیِذَّلَا  : » یلاعت يادخ  هدومرف  هب  عجار  مالـسلا 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  سپس  .دایز  ای  مک  هب  لاس  ره  رد  تسا  ماما  ِهلِـص  نیا  دومرف : ترـضح  نآ  دش ، لاؤس  .دندنویپ  یم  هدومرف 

(4) .تسین يزیچ  امش  هیکزت  زج  راک  نیا  زا  مروظنم  و  دومرف :

: هک تسا  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبع  یبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  قودص  خیـش  یلاما  زا  و 
اب تمایق  زور  دـیامن ، هلـص  طاریق  کی  اب  اـیند  يارـس  نیارد  ارم  تیب  لـها  زا  یکی  سک  ره  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

(5) .داد مهاوخ  شاداپ  ار  وا  راطنق  کی 

ص:272

هیآ 92. نارمع ، لآ  هروس  . 332 - 1
ح 85. ، 184  / 1 یشایع ، ریسفت  297 ؛  / 1 ناهربلا ، ریسفت  . 333 - 2

هیآ 21. دعر ، هروس  . 334 - 3
ح 34. ، 2 ، 9  / 2 یشایع ، ریسفت  ح 5 و  ، 216  / 96 راونالاراحب ، . 335 - 4

.240 قودص /  خیش  یلاما ، . 336 - 5
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حیضوت

بونرخ هناد  نانوی  تغل  رد  طاریق  هک  هدـش  لـقن  باـسح  لـها  زا  یـضعب  زا  و  تسا ، گـناد  مین  طاریق  دـیوگ : نیرحبلا  عمجم  رد 
(1) .تسا هدش  لدب  [ ءای هب  ءار   ] سپ دشاب ، یم  طیرارق  نآ  عمج  نوچ  تسا ، دیدشت  هب  طاِّرق  نآ  لصا  تسا و 

تسا رانید  مشش  کی  زا  مراهچ  کی  هکم  رد  تسا ، فلتخم  دالب  رد  شنزو  ود -  ره  رسک  هب  طاِّرق -  طاریق و  هدمآ : سوماق  رد  و 
.رانید مهد  کی  فصن  قارع  رد  و 

ءزج کی  ار  نآ  ماش  لها  و  تسا ، رانید  مهد  کی  فصن  دالب  رتشیب  رد  نآ  تسا و  رانید  ءازجا  زا  ییزج  طاریق  دـیوگ : هیاهن  رد  و 
.دنرامش یم  ءزج  راهچ  تسیب و  زا 

ای رانید ، رازه  داـتفه  اـی  هیقوا ، تسیود  رازه و  اـی  راـنید ، تسیود  رازه و  اـی  ـالط ، زا  هیقوا  لـهچ  نزو  راـْطِنق ، هتفگ : سوماـق  رد  و 
.دشاب یم  هرقن  ای  الط  زا  رپ  واگ  تسوپ  کی  ای  هرقن ، ای  الط  زا  لطر  دص  ای  مهرد ، رازه  داتشه 

و لطر ، تسیب  دص و  یلوق : هب  و  تسا ، هیقوا  تسیود  رازه و  نآ  هدش : هتفگ  راْطِنق ) نآ =(  ریـسفت  رد  هدـمآ : نیرحبلا  عمجم  رد  و 
.تسین ینزو  ار  نآ  برع  دزن  یلوق ، هب  تسا و  الط  زا  رپ  واگ  تسوپ  کی  یلوق : هب 

هدزاود هرطنقم ، رطانق  دـنیوگب : هاگره  و  تسا ، رانید  رازه  راهچ  تسا  لومعم  اـه  برع  رتشیب  دزن  هچنآ  هک : هدـش  لـقن  بْلغَت  زا  و 
هب و  تسا ، رانید  رازه 

ص:273

.طرق هدام  . 340 یحیرط /  نیرحبلا ، عمجم  . 337 - 1

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 285 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_273_1
http://www.ghaemiyeh.com


.ّمات ینعی  ّفلؤم ، فلأو  هرّدبم  هردب  ییوگ : هک  نانچ  هدش ، لیمکت  ینعی  هرطنقم  و  تسا ، رازه  راتشه  یلوق :

هدزناپ راطنق  هک : هدمآ  ثیدح  رد  .ات و  ُهن  هرطنقم  دشاب و  ات  هس  رطانق  هک  نانچ  تسا ، هدـش  ربارب  دـنچ  هرطنقم  هک : هدـمآ  ءاّرف  زا  و 
اه نآ  نیرت  گرزب  تسا و  دـحا  هوک  نوچمه  اه  نآ  نیرت  کچوک  تسا ، طاریق  راهچ  تسیب و  لاقثم  تسا و  الط  زا  لاـقثم  رازه 

.نیمز نامسآ و  نیب  تفاسم 

.دشاب یم  رت  گرزب  دحا  هوک  زا  هیقوا  هدش و  ریسفت  هیقوا  تسیود  رازه و  هب  تانسح  زا  راطنق  رابخالا ، یناعم  رد  و 

هک هدـمآ  بوقعی  نب  قاحـسا  زا  هدرک -  لقن  ینیلک  لئاسر  باتک  زا  ًارهاظ  و  بوقعی -  نب  دـمحم  زا  یـسربط  خیـش  جاجتحا  رد  و 
دناسرب [ مالـسلا هیلع  رمألا  بحاص  ترـضح  هسّدقم  هیحان  هب   ] ار يا  همان  هک  متـساوخ  هللا  همحر  يرْمَع  نامثع  نب  دـمحم  زا  تفگ :

دش دراو  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  ّطخ  هب  عیقوت  سپ  مدوب ، هدیـسرپ  دوب  هدش  لکـشم  نم  رب  هک  یلئاسم  زا  نآ  رد  هک 
دنک هلص  دهاوخ  یم  هک  ره  سپ  دیوش ، هزیکاپ  امـش  هک  نیا  يارب  رگم  میریذپ  یمن  ام  ار  امـش  لاوما  اّما  و  هدومرف : هک  اجنآ  ات  … 
هچنآ (1) و  تسا …  هداد  امـش  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتـهب  هدرک  اـطع  اـم  هب  دـنوادخ  هچنآ  هک  دـیامن  عـطق  دـهاوخ  هـک  ره  و 

.دنک یم  تیافک  هَّللا  ءاش  نا  میدروآ  تیاور 

هتکن ود 

هتکن ود 

: میهد رکذت  ار  هتکن  ود  تسا  هتسیاش  و 

ص:274
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لوا هتکن 

.تسا و رتهب  بانج  نآ  نتفای  ّطلـست  هّقح و  تلود  روهظ  نامز  رد  ماما  هلـص  زا  ناـمز  نیا  لـثم  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هلـص  هک  نیا 
ماما هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدـمآ  یطاباس  راّمع  زا  يدنـسم  ثیدـح  رد  نآ  ریغ  یفاک و  رد  هچنآ  تسا  نیا  رب  دـهاش 

نارود رد  تدابع  ای  لطاب  تلود  رد  امش  هدش  ناهنپ  ماما  اب  یناهنپ  تدابع  تسا ، رتهب  کی  مادک  متشاد : هضرع  مالسلا  هیلع  قداص 
نیمه تسا ، رتهب  اراکـشآ  هقدص  زا  ّرـس ، رد  هقدـص  هک  ادـخ  هب  راّمع ! يا  دومرف : امـش ؟ زا  راکـشآ  ماما  اب  نآ  تلود  قح و  روهظ 

هکراتم لاـح  رد  اـی  ناتنمـشد و  زا  سرت  اـب  لـطاب و  تلود  ناـمز  رد  ناـتناهنپ  ماـما  اـب  یناـهنپ  رد  امـش  تداـبع  مسق ! ادـخ  هب  روط 
، دیامن تدابع  قح  تلود  رد  رهاظ  قح  رب  ماما  اب  قح  روهظ  نامز  رد  ار  ّلجوّزع -  يادخ -  هک  یسک  زا  تسا  رتهب  وا  اب  نافلاخم ] ]

.تسین قح  تلود  رد  تینما  تدابع و  نوچمه  لطاب  تلود  رد  سرت  اب  مأوت  تدابع  و 

شنمـشد زا  دروآ و  ياج  هب  لماک  روط  هب  تعامج و  هب  شتقو  رد  ار  دوخ  بجاو  زامن  نامز  نیا  رد  امـش  زا  سک  ره  هک  دینادب  و 
نامز نیا  رد  هک  امـش  زا  سک  ره  دـسیونب و  وا  يارب  ار  هدـش  هدرازگ  تعامج  هب  بجاو  زامن  هاجنپ  باوث  دـنوادخ  دـیامن ، نامتک 

بجاو زامن  جـنپ  تسیب و  باوث  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  دـیامن ، ادا  تسرد  لـماک و  روط  هب  دوخ  تقو  رد  يداُرف و  ار  شبجاو  زاـمن 
هد باوث  شیارب  دنوادخ  دروآ  ياج  هب  لماک  روط  هب  شتقو  رد  ار  هلفان  زامن  کی  هک  امـش  زا  مادک  ره  دـسیونب و  يو  يارب  يدارف 

دسیونب هنسح  تسیب  شیارب  نآ  ياج  هب  ّلجوّزع -  يادخ -  دهد ، ماجنا  یکین  راک  امش  زا  سک  ره  و  دسیونب ، هلفان  زامن 
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هب تبسن  .دشاب و  هتشاد  لمع  نسح  هک  نیا  طرش  هب  تخاس ، دهاوخ  ربارب  نیدنچ  ّلجوّزع -  دنوادخ -  ار  امش  زا  نمؤم  تانسح  و 
دییأت رد  (1) و  تسا …  میرک  ّلجوّزع -  يادـخ -  انامه  دـنک ، ظفح  ار  شناـبز  ددـنب و  راـک  هب  ار  هّیقت  دوخ  ناـج  ماـما و  نید و 

زا يزیچ  نمؤم  هاگره  دومرف : یم  يراوگرزب  لیلج  صخـش  هک  مدـید  باوخ  رد  اه  لاس  زا  یکی  رد  نم  هک : نیا  میدرک  دای  هچنآ 
شروضح نامز  رد  هک  تسا  نآ  لثم  باوث  ربارب  کی  رازه و  دننامه  شباوث  دـیامن  راثن  شتبیغ  نامز  رد  شماما  يارب  ار  دوخ  لام 

.دنک راثن 

زا نمؤم  تانسح  و  دومرف : راّمع  ربخ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نیا  راتفگ  نیا  تیناّقح  باوخ و  نیا  قدص  دهاش  میوگ : یم 
 - يادـخ انامه  دومرف : هک  نیا  هب  درک  عفد  ار  نآ  رد  داعبتـسا  سپـس  تخاس …  دـهاوخ  ربارب  دـنچ  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  ار  اـمش 

.تسا میرک  ّلجوّزع - 

مود هتکن 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  دناد  یم  هک  یجراخم  فراصم و  رد  لام  ندرک  فرصم  اب  تبیغ  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هلـص  هک  نیا 
نآ هب  طوبرم  هک  ییاـه  باـتک  ندرک  پاـچ  دـننام  وا ، هلـص  دـصق  اـب  دریگ ، یم  ماـجنا  تسوا  بوبحم  دراد و  تیاـضر  اـه  نآ  هب 

يولع تاداس  صوصخ  هب  شناتسود  نایعیش و  هلص  و  وا ، هب  توعد  و  بانج ، نآ  يروآدای  سلاجم  ندرک  اپ  رب  و  تسا ، ترـضح 
، مالسلا مهیلع  نیرهاط  همئا  ثیداحا  نایوار  و  سدقم ، عرش  هدننک  جیورت  ياملع  و 
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.مهاوخ یم  قیفوت  نینمؤم  ریاس  مدوخ و  يارب  یلاعت  يادخ  زا  تسین ، هدیشوپ  نآ  لها  رب  هک  ِهلِص  ياه  هنوگ  زا  اه …  نیا  دننام  و 

مالسلا مهیلع  ناماما  حلاص  ناتسود  نایعیش و  هلص  مشش : یس و 

لام هلیسو  هب 

نانچ تسا ، هدیدرگ  بیغرت  نآ  هب  هدش و  دراو  صوصن  زا  یـضعب  رد  هک  میدرک  رکذ  هناگادـج  روط  هب  ار  لمع  نیا  تهج  نیدـب 
حلاص [ نایعیش  ] ناتسود دیاب  دیامن ، ِهلِص  ار  ام  دناوتن  سک  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدمآ  هیقفلا  هرـضحیال  نم  رد  هک 
رادید ار  نامناتـسود  زا  نیحلاص  دنک ، ترایز  ار  ام  دـناوتن  سک  ره  و  دوش ، یم  هتـشون  وا  يارب  ام  ِهلِـص  باوث  هک  دـنک  هلـص  ار  ام 

.دوش یم  هتشون  شیارب  ام  ترایز  باوث  دیامن 

دناوتن سک  ره  تسا : هدومرف  هک  هدمآ  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  نسحلاوبا  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  تارایزلا  لماک  باتک  رد  و 
ِهلِص ار  ام  دناوتن  سک  ره  و  دوش ، یم  هتشون  شیارب  ام  ترایز  باوث  دیامن ، رادید  ار  نامناتسود  زا  نیحلاص  سپ  دنک  ترایز  ار  ام 

(1) .دوش یم  هتشون  وا  يارب  ام  ِهلِص  باوث  دنک ، هلص  ار  ام  ناتسود  زا  حلاص  دارفا  دیامن ،

هک یسک  : » دومرف هک  هدروآ  ترضح  نآ  زا  دوخ  دنس  هب  بیذهت  باتک  رد  و 
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سک ره  و  دوش ، یم  هتـشون  شیارب  ام  ترایز  باوث  هک  دـیامن  ترایز  ار  دوخ  حـلاص  ناردارب  سپ  دـنک  ترایز  ار  اـم  دـناوت  یمن 
.(1) ددرگ » یم  تبث  شیارب  ام  ِهلِص  باوث  دیامن  ِهلِص  ار  شحلاص  ناردارب  سپ  دیامن  ِهلِص  ار  ام  دناوتن 

نینمؤم ندرک  لاحشوخ  متفه : یس و 

کمک اب  مه  نینمؤم  ندرک  لاحشوخ  و  دشاب ، یم  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  يدنسرخ  رورـس و  هیام  راک  نیا  هک  نوچ 
ياه هصغ  ندرک  فرطرب  جئاوح و  ندروآرب  اب  یهاگ  و  ندب ، هب  ندرک  کمک  اب  مه  و  دوش ، یم  ماجنا  لام  هلیسو  هب  اه  نآ  ندرک 

نادناخ يرای  اب  مه  و  اه ، نآ  ندومن  مارتحا  ای  و  نانآ ، قح  رد  ندرک  اعد  هلیسو  هب  و  ناشیا ، قح  رد  تعافش  تطاسو و  اب  و  نانآ ،
نیا ریغ  هب  ای  و  تسا ، اه  نآ  هدهع  رب  هک  ییاه  ضرق  هبلاطم  نتخادنا  قیوعت  هب  ای  اه ، نآ  هب  نداد  ضرق  اب  زین  و  ناشیا ، نادـنزرف  و 

مهیلع تیبلا  لها  بحم  نمؤم  هاـگره  سپ  تسین ، هدیـشوپ  اـه  هار  نآ  ناگدـنیوپ  رب  هک  نینمؤم  ندومن  دنـسرخ  ياـه  هنوگ  زا  اـه 
باوث نآ  هب  دیامن  رورـسم  لاحـشوخ و  ار  مالـسلا  هیلع  رمألا  بحاص  ترـضح  هک  دـنک  یم  ّتین  اهراک  نیا  نداد  ماجنا  اب  مالـسلا 

.تسا هدیدرگ  اّیهم  نینمؤم  ندرک  لاحشوخ  يارب  هک  یگرزب  ياه  باوث  ریاس  رب  هفاضا  دیآ ، یم  لیان 

هک درادنپن  امش  زا  یـسک  دومرف : هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  رد  هک  یتیاور  دنک  یم  تلالد  میداد  هجوت  هچنآ  رب  و 
ادخ هب  دنگوس  هکلب  هتخاس  لاحشوخ  ار  ام  هَّللاو  هکلب  هدرک ، نامداش  ار  وا  اهنت  دیامن  رورسم  داش و  ار  ینمؤم  هک  نانچ 
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هک هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  باتک  نامه  رد  و  . (1) تسا هدومن  لاحشوخ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رب  سک  ره  و  هدومن ، رورسم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دیامن  داش  ار  ینمؤم  سک  ره  دومرف :

(2) .دنک دراو  یهودنا  نمؤم  رب  هک  ره  تسا  روط  نیمه  هدیناسر و  دنوادخ  هب  ار  رورس  نآ  دنک  دراو  رورس 

یحو مالسلا  هیلعدوواد  هب  ّلجوّزع -  دنوادخ -  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  یحیحـص  ربخ  رد  باتک  نامه  رد  و 
هـضرع دوواد  مزاس ، یم  حاـبم  وا  رب  ار  دوخ  تشهب  سپ  دروآ  یم  ياـج  هب  يا  هنـسح  نم  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  اـنامه  هک : داتـسرف 

امرخ هناد  کی  هلیـسو  هب  دنچره  دـیامن  دراو  يرورـس  منمؤم  هدـنب  رب  دومرف : دـنوادخ  تسا ؟ مادـک  هنـسح  نآ  اراگدرورپ  تشاد :
، تسا رایسب  هراب  نیا  رد  تایاور  (3) و  .دنکن عطق  وت  زا  ار  شدیما  دسانش  ار  وت  هکره  تسا  راوازس  اراگدرورپ  تفگ : دوواد  .دشاب 

.تسا یفاک  تریصب  لها  يارب  میدرک  دای  هچنآ  و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  يارب  یهاوخریخ  متشه : یس و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  يارب  یهاوخریخ  متشه : یس و 

لجوّزع يادخ -  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک : هدمآ  مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  یحیحـص  دنـس  هب  یفاک  رد 
قیفر رد  وا  هک  نیا  رگم  دنکفین  رظن  هتخادنا  تمحز  هب  شماما  یهاوخریخ  تعاطا و  هب  ار  شناج  هک  دوخ  تسود  چیه  هب  - 
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دنـس هب  باتک  ناـمه  رد  و  . (1) دـشاب ام  اب  دنـشاب ] مه  نیرق  تشهب  رد  هک  نیحلاـص  ادهـش و  ناقیّدـص و  ناربمغیپ و  هتـسد   ] یلعا
رد هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک : هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادـبع  یبا  ترـضح  زا  حیحـص  نوچمه  یقَّثوم  ای  حـیحص 

دهد و ياج  لد  رد  ار  نآ  دونشب و  ارم  نخس  هک  ار  يا  هدنب  درادب  مّرُخ  دنوادخ  دومرف : درک و  ینارنخس  مدرم  يارب  فیخ  دجـسم 
تاروتسد فراعم و  یسک  اسب  و  تسین ، هیقف  یلو  تسا  هقف  لماح  یسک  اسب  هک  دناسرب ، هدینشن  ار  نآ  هک  یـسک  هب  دیامن و  ظفح 

لمع صالخا  دـنکن ؛ تنایخ  اـه  نآ  رد  یناملـسم  درف  چـیه  لد  هک  تسا  زیچ  هس  دـناسرب ، شدوخ  زا  رتاـناد  رت و  هیقف  هب  ار  یهقف 
هدنریگارف نانآ  توعد  هک  اریز  اه ، نآ  تعامج  تمزالم  و  نیملسم ، نایاوشیپ  ناماما و  يارب  یشیدناریخ  تحیـصن و  و  ادخ ، يارب 

ناش نامیپ  يرارقرب  رد  ناـشدارفا  نیرت  مک  تسا و  ربارب  ناـشنوخ  دـنردارب ، ناناملـسم  .دـشاب  ناـشیا  لاـبند  هب  ار  هک  نآ  ره  تسا 
(2) .دیامن یم  ششوک 

رفعج تمدخ  هب  ارم  تفگ : نم  هب  يروث  نایفـس  دیوگ : هک  هدمآ  تیاور  شیرق  زا  يدرم  زا  یلـسرم  ثیدـح  رد  باتک  نامه  رد  و 
نایفـس .دوب  هدش  شبکرم  راوس  هک  میدیـسر  یتقو  یلو  میتفر  بانج  نآ  تمدخ  هب  وا  اب  دـیوگ : یم  .ربب  مالـسلا  امهیلعدـمحم  نب 

.نک وگزاـب  ناـمیارب  تسا ، هدوـمرف  فـیخ  دجـسم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هک  يا  هبطخ  هَّللادـبعابا ! يا  تشاد : هضرع 
هضرع .ما  هدش  راوس  نوچ  منک ، یم  نایب  تیارب  متشگرب  هک  دعب  مورب ، دوخ  راک  لابند  نونکا  راذگب  دومرف :
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دش هدایپ  بانج  نآ  سپ  ییامرف  ثیدح  میارب  کنیا ] مه   ] ار بلطم  نیا  هک  دنگوس  ادخ  لوسر  اب  تا  يدنواشیوخ  هب  ار  وت  تشاد 
ذغاک تاود و  ترـضح  نآ  سپ  .مسیونب  امـش  نابز  زا  ار  نآ  هک  دنروایب  میارب  ذغاک  تاود و  ات  دـییامرف  روتـسد  تفگ : نایفـس  و 
اهَغََّلبَو اهاعَوَف  ِیَتلاقَم  َعِمَس  ًاْدبَع  ُهَّللا  َرَظَن  ِفیِخلا : ِدِجْـسَم  ِیف  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُهَبْطُخ  میِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » سیونب دومرف  دناوخارف و 

ُّلُغَی ـال  ٌثـالَث  ُْهنِم ، ُهَْقفَأ  َوُه  ْنَم  یلِإ  ٍهِْقف  ِلـِماح  َّبُرَو  ٍهیِقَِفب ، َْسَیل  ٍهِْقف  ِلـماح  َّبُرَف  َِبئآـغلا ، ُدـهاّشلا  َغِّلَُبِیل  ُساـّنلا  اَـهُّیَأ  ُهُْغْلبَت  َْمل  ْنَم 
ْمِِهئآرَو ْنـِم  ٌهَـطیُِحم  ْمُهَتَوـْعَد  َّنِإَـف  ْمِِهتَعاـمَِجل  ُموُزُّللاَو  َنیِِملْـسُملا  ِهَِّمئَأـِل  ُهَحیِـصَّنلاَو    ِ ِهَّلل ِلَـمَعلا  ُصـالْخِإ  ٍِملْـسُم : ٍءَْرما  ُبـْلَق  َّنِْـهیَلَع 

« ْمُهانْدَأ ْمِِهتَّمِِذب  یعْسَی  ْمُهاوِس  ْنَم  یلَع  ٌدَی  ْمُهَو  ْمُهُؤآمِد  ُئَفاکَتَت  ٌهَوْخِإ  َنُونِمْؤُملا 

هک ار  يا  هدنب  درادـب  مّرخ  دـنوادخ  فیخ ؛ دجـسم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هبطخ  رگـشیاشخب ، هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب 
اسب دنناسرب ، نیبئاغ  هب  نیرـضاح  دیاب  مدرم ! يا  .دناسرب  هدینـشن  ار  نآ  هک  یـسک  هب  دهد و  ياج  لد  رد  ار  نآ  دونـشب و  ارم  نخس 
لقن شیوخ  زا  رتاناد  رت و  هیقف  هب  ار  یهقف  تاروتـسد  فراعم و  یـسک  اـسب  تسین و  هدـننک  كرد  هیقف و  یلو  دراد  هقف  هک  یـسک 
يارب یشیدناریخ  تحیصن و  ادخ  يارب  لمع  صالخإ  دنکن : تنایخ  اه  نآ  رد  یناملسم  درف  چیه  بلق  هک  تسه  زیچ  هس  .دنک  یم 

نینمؤم دریگ ، یم  ارف  دـنیاهنآ  یپ  رد  هک  ار  یناسک  مامت  ناشیاعد )  ) ناشتوعد هک  اریز  ناشیا ، تعاـمج  تمزـالم  نیملـسم و  همئا 
.تسا اشوک  ناش  نامیپ  يارجا  يارب  ناش  نیرت  کچوک  دنتسد ، مه  ناشدوخ  ریغ  زا  نارگید  رب  نانآ  ربارب ، ناشنوخ  دنردارب و 

ترضح هاگ  نآ  .دناوخ  زاب  ترضح  نآ  رب  تشون و  ار  ثیدح  نیا  نایفس 
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ثیدح نیا  رد  نم  ات  شاب  دوخ  ياج  هب  تفگ : نم  هب  هار  نایم  رد  میدمآ ، زین  نایفـس  نم و  .تفر  دـش و  راوس  مالـسلا  هیلع  قداص 
هک هتخادـنا  یّقح  وت  ندرگرب  ثیدـح  نیا  ناـیب  اـب  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبع  وبا  مسق  ادـخ  هب  متفگ : وا  هب  منک ، یتـّقد  منکفیب و  يرظن 

لّوا دـنکن : تناـیخ  اـه  نآ  رد  ناملـسم  لد  هک  تسا  زیچ  هس  تراـبع  نیا  رد  متفگ : قـح ؟ مادـک  تـفگ : .دورن  تـندرگ  زا  زگره 
همئا مادـک  اه  نیا  نیملـسم ، همئا  يارب  یـشیدناریخ  تحیـصن و  هک  یمود  یلو  میدـیمهف ، ار  نآ  اـم  هک  ادـخ  يارب  لـمع  صـالخا 

هک یناسک  و  مکح ؟ نب  ناورم  هیواعم و  نب  دـیزی  نایفـس و  یبا  نب  هیواـعم  تسا ؟ مزـال  اـم  رب  ناـنآ  يارب  یـشیدناریخ  هک  دنتـسه 
روظنم تسا ، اه  نآ  تعامج  تمزالم  هک  یموس  و  دـشاب ؟ یمن  زیاـج  اـه  نآ  رـس  تشپ  زاـمن  تسین و  لوبق  اـم  دزن  ناـش  تداـهش 

ار هبعک  هناخ  دنکن  مه  تبانج  لسغ  دریگن  مه  هزور  دناوخن  زامن  هک  ره  دنیوگ  یم  هک  هئجُرم  تعامج  ایآ  تسا ؟ تعامج  مادـک 
ای تسا ؟ لیئاکیم  لیئربج و  هجرد  هب  نامیا  رد  هداهن  دوخ  رب  هک  یناملسم  مان  اب  اهنت  دیامن ، حاکن  مه  ار  شردام  دزاس و  ناریو  مه 

اه و يرورح  تعامج  ای  دوش ؟ یم  دـهاوخب  سیلبا  هچنآ  دوش و  یمن  دـهاوخب  ادـخ  هچنآ  دـندقتعم  هک  دنتـسه  اه  يرَدَـق  دوصقم 
نامیا تسا : لئاق  هک  یمهج  تعامج  ای  دـنناد ؟ یم  رفاک  ار  وا  دـنیوج و  یم  يرازیب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  هک  جراوخ 
روظنم دنیوگ : یم  متفگ : دنیوگ ؟ یم  هچ  ثیدح  زا  هلمج  ود  نیا  ینعم  رد  وت  رب  ياو  تفگ : نایفس  سب ؟ تسا و  یسانشادخ  اهنت 
هک یتعامج  زا  دوصقم  و  تسا ، مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسا  بجاو  ام  رب  وا  يارب  یشیدناریخ  تحیصن و  هک  یماما  زا 
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نیا زا  تفگ : نم  هب  سپـس  درک  هراپ  تفرگ و  ار  هتـشون  نآ  مدید  دـیوگ : یم  يوار  .تسوا  نادـناخ  تسا  بجاو  اه  نآ  تمزالم 
(1) .هدم ربخ  یسک  هب  بلطم 

يروآدای

هعجارم اجنادب  تشذـگ ، دـنراد  تلالد  عوضوم  نیا  رب  هک  یبلاطم  باتک  مجنپ  شخب  زا  مهن  هاجنپ و  تمرکم  ملهچ و  تمرکم  رد 
.دوش

نایب حیضوت و 

هب لولغ  باب  زا  ءای  حتف  هب  لغَی »  » دور یم  لامتحا  ٍِملْـسُم » ٍءَْرما  ُْبلَق  َّنِْهیَلَع  ُّلُغَی  ٌثالَث ال  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  نیا 
اِمب ِتْأَی  ُْلْلغَی  نَمَو  َّلُغَی  ْنَأ  ٍِّیبَِنل  َناک  امَو  : » هدـمآ یلاعت  يادـخ  هدومرف  رد  هک  نانچ  تسا ، نیمه  شرهاـظ  و  دـشاب ، تناـیخ  ینعم 

هارمه هب  ار  شیوخ  تنایخ  تمایق  زور  دـنک  تنایخ  سک  ره  دـنک و  تناـیخ  هک  دـیاشن  ار  يربمغیپ  چـیه  و  (2) ؛ ِهَمایِقلا » َمْوَی  َّلَـغ 
ِیف ام  انْعََزنَو  : » هدـمآ یلاعت  يادـخ  هدومرف  رد  هک  ناـنچ  دـشاب ، ینمـشد  هنیک و  ینعم  هب  ّلِـغ »  » باـب زا  هک  دراد  لاـمتحا  .دروآ و 

ثیدـح هلمج  هک  دراد  ناـکما  لاـمتحا ؛ ود  نیارباـنب  .مینَکرب و  دنتـشاد  هنیـس  رد  هنیک  دـقح و  زا  هچنآ  و  (3) ؛ ٍّلِغ » ْنِم  ْمِهِروُدُـص 
يادـخ هدومرف  رد  هک  نانچمه  دـشاب ، لُغ  باب  زا  ءای  ّمض  هب  لَُغی »  » هک تسا  لمتحم  .دـشاب و  ءاـشنإ  تسا  نکمم  و  دـشاب ، هّیربخ 

و تسا ، ردـص  حرـش  هنیـس و  یخارف  ّدـض  نیا  .داب و  [ ریجنز لُغ و  رد  و   ] هتـسب دوهی ]  ] ناشتـسد (4) ؛ ْمِهیِْدیَأ » ْتَّلُغ  : » هدـمآ یلاعت 
(5)؛ ْمِهِْرفُِکب » اْهیَلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َْلب  ٌْفلُغ  اَُنبُوُلق  ْمِِهلوَق  : » یلاعت يادخ  هدومرف  قفاوم 
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نکمم تالامتحا : مامت  ربانب  .تسا و  هدز  رهم  اه  نآ  رب  ناشرفک  رثا  رب  دـنوادخ  هکلب  تسا  فالغ  هدرپ و  رد  ام  ياه  لد  دـنتفگ  و 
: یلاـعت يادـخ  هدومرف  دـننام  دـشاب ، رد » یف =   » ینعم هب  هک  دـیاش  و  دـشاب ، يوـنعم  يالعتـسا  يارب  ّنهیلع »  » هملک رد  یَلَع »  » تسا

 = َعَم  » ینعم هب  تسا  نکمم  .نآ و  لها  تلفغ  ماگنه  رد  دش  رهش  لخاد  [ یسوم  ] و (1) ؛ اِهلْهَأ » ْنِم  ٍهَْلفَغ  َنیِح  یلَع  َهَنیِدَملا  َلَخَدَو  »
نیا ای  .دزادرپب و  نآ  نتـشاد  تسود  دوجو  اـب  ار  شا  ییاراد  و  (2) ؛ ِهِّبُح » یلَع  َلاملا  یَتآَو  : » یلاعت يادخ  هدومرف  دـننام  دـشاب ، اب »
نات تیاده  هک  نیا  ببس  هب  ار  دنوادخ  ات  و  (3) ؛ ْمُکادَه » ام  یلَع  َهَّللا  اوُرِّبَُکِتلَو  : » یلاعت يادخ  هدومرف  دننام  دشاب ، تیببس  يارب  هک 

.دینک دای  تمظع  هب  دومرف 

 - ّصخا نآ  زا  روظنم  هک  نیا  اـی  و  دـشاب ، [ نمؤم ریغ  ناملـسم  و   ] نمؤم زا  معا  نآ  زا  روـظنم  هک  دور  یم  لاـمتحا  ملـسم »  » هملک و 
هدیمان تحیصن  ار  نآ  تهج  نیدب  و  دشاب ، یم  صولخ  لصا  رد  نآ  و  تسا ، حُْصن  باب  زا  هحیصَّنلا »  » .دشاب و لماک -  نمؤم  ینعی 

شتحیصن هک  یـسک  هل =(  حوصنم  يارب  ریخ  دصق  رد  یهاگ  تحیـصن  .تسا و  صلاخ  یناسفن  ياه  ضرغ  اب  یگتخیمآ  زا  هک  دنا 
«: ْمِِهتَعامَِجل ُموُزُّللا   » .دهاوخ و یم  ریخ  هل  حوصنم  يارب  نآ  هلیسو  هب  هک  یلوق  ای  راک  ره  رد  یهاگ  و  دور ، یم  راک  هب  هتـساوخ ) ار 

و دنک ، رارقا  همه  هب  دشاب و  دقتعم  نانآ  یمامت  هب  هک  تسا  یـسک  نمؤم  ینعی  تسا ، مالـسلا  مهیلع  ناماما  تعامج  دوصقم  ًارهاظ 
ار همه  هک  تسا  نانچ  دیامن  راکنا  ار  نانآ  زا  یکی  سک  ره  هک  نیا 
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هب مود  ریمـض  ددرگ و  یمرب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هب  نیتسخن  ریمـض  ًارهاظ  ْمِِهئآرَو :» ْنِم  ٌهَطیُِحم  ْمُهَتَوْعَد  َّنَأَف   » .دـشاب هدرک  راـکنا 
لئالد تخانـش  ناـمیا و  هب  مدرم  توعد  روظنم ، هک  دراد  لاـمتحا  و  دـشاب ، اـعد  ینعم  هب  توعد »  » هک تسا  لـمتحم  و  ناناملـسم ،

هب ناگدـننک  تلالد  و  دـنوادخ ، يوس  هب  قلخ  ناگدـننک  توعد  دـنناشیا  هک  دـشاب ، مالـسلا  مهیلع  ناـماما  نشور  راـثآ  راکـشآ و 
: تسا هجو  دنچ  ثیدح  ینعم  رد  هدش  دای  تالامتحا  زا  لصاح  .ناش و  تامارک  تازجعم و  تافص و  لاعفا و  نابز و  اب  دنوادخ 

لوا هجو 

تسا نآ  رب  ینتبم  هجو  نیا  و  دنکن ، تنایخ  اه  نآ  رد  یناملسم  چیه  لد  تسیاب  یم  هک  دنتسه  ییاهزیچ  هناگ  هس  روما  نیا  هک  نیا 
.مینادب حوصنم  يارب  ریخ  دصق  ینعم  هب  ار  تحیصن  و  یف »  » ینعم هب  ار  یلع   » و هیئاشنا ، ار  هلمج  هک 

یم همـشچرس  اه  نآ  زا  دـنوش و  یم  ّبترتم  اه  نآ  رب  یندـب  یبلاق و  لاـمعا  اـهراک و  دوب و  دـنهاوخ  یبلق  هناـگ  هس  روما  نیارباـنب 
مهیلعوا يایلوا  یلاـعت و  يادـخ  هب  تسا و  فّلکم  هب  قلعتم  هک  تسا  یبلق  فیلاـکت  ناـیب  ددـصرد  فیرـش  ثیدـح  نیا  و  دـنریگ ،

تعامج موزل  و  وا ، يایلوا  يارب  ریخ  دصق  و  تسا ، ّلجوّزع -  يادـخ -  هب  عجار  لمع  رد  صالخا  سپ  دـشاب ، یم  طوبرم  مالـسلا 
هنوگ نیدـب  ود  نیا  و  تسا ، عـجار  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  تاولـص  ترـضح -  نآ  ّقـحرب  ياـفلخ  ادـخ و  لوـسر  هب  ود  ره  ناـشیا ؛

ندروآ يور  ندیزای و  تسد  و  دشاب ، هتـشاد  مامتها  ناشیا  همه  تمزالم  نانآ و  يارب  ریخ  دصق  اب  نمؤم  لد  هک  دنوش  یم  لصاح 
هفیظو کی  نیا  و  دنکن ، دصق  دننک  یم  اعدا  قحان -  هب  ار -  نانآ  ماقم  هک  یناسک  زا  ناشیا  ریغ  هب 
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فیلاکت رما و  نیا  هب  زین  راّفک  هک  اریز  رفاـک ، ناملـسم و  نیب  یتواـفت  چـیه  یب  رـشب ، دارفا  همه  هدـهع  رب  تسا  یمالـسا  فیلکت  و 
.دنتسه فَّظوم  رگید  یهلِإ  یعرش 

وا هجوتم  باطخ  مکح و  هک  تسوا  هب  نداد  تفارش  تهج  هب  هدیدرگ ، دای  ناملسم  صوصخ  ماکحا  ریاس  رد  اجنیا و  رد  هک  نیا  و 
ضارعا ببـس  هب  وا  زا  ندینادرگ  يور  تسا و  رفاک  يراوخ  يارب  نید و  ملاعم  نتفرگ  یلاعت و  قح  هب  وا  هّجوت  ببـس  هب  ددرگ  یم 

 - وا .درک و  شومارف  ار  ناـنآ  زین  وا  دـندرک  شومارف  ار  دـنوادخ  (1) ؛ ْمُهَیِـسَنَف » َهَّللا  اوْسَن  : » هدومرف ّلـجوزع -  يادـخ -  قح ، زا  وا 
: هدومرف همـسا -  ّزع  وا -  .دـنادرگ و  یم  هارمگ  ار  ناراکمتـس  دـنوادخ  و  (2) ؛ َنیِِملاّظلا » ُهَّللا  ُّلُِضیَو  : » هدومرف یلاـعت -  كراـبت و 

يور اـم  داـی  زا  هک  یـسک  ره  زا  نک  ضارعا  [ لوسر يا   ] وت سپ  (3) ؛ اْینُّدـلا » َهایَحلا  اَّلِإ  ْدُِری  َْملَو  انِرْکِذ  ْنَع  ّیلََوت  ْنَم  ْنَع  ْضِرْعَأَـف  »
.تساوخن ار  ایند  یناگدنز  زج  دینادرگ و 

مود هجو 

تنایخ زا  لد  ندـش  ظفح  بابـسا  لیاسو و  اه -  نآ  تمزالم  ناـماما و  يارب  تحیـصن  صـالخا و  ینعی  هدـش -  داـی  روما  هک  نیا 
 - هجو نیا  ربانب  تحیـصن -  و  دـشاب ، ّتیببـس  يارب  ای  َعَم »  » ینعم هب  یلع »  » و هّیربخ ؛ هلمج  هک  تسا  نآ  رب  ینتبم  هجو  نیا  .دـشاب و 
هک دـیاش  و  تسوا ، هب  قـلعتم  هک  ییاـهزیچ  همه  رد  حوـصنم  يارب  نتـساوخ  ریخ  هک  دـشاب ، روـظنم  یبـلق  تحیـصن  تـسا  نـکمم 

.تسا حوصنم  يارب  ریخ  نآ  زا  دارم  هک  تسا  یلوق  ای  لعف  ره  نآ  و  دشاب ، دارم  یلام  فراصم  یندب و  ياهراک  رد  تحیصن 
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موس هجو 

هب دیجم  نارق  رد  هک  یعقاو  ناملسم  ینعی  تسا ، نمؤم  میالع  نایب  ددصرد  هجو -  نیا  ربانب  ثیدح -  و  دشاب ، هیربخ  هلمج  هک  نیا 
و یْقثُولا (1) ؛ ِهَوْرُعلِاب  َکَسْمَتْسا  ِدَقَف  ٌنِسُْحم  َوُهَو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهَهْجَو  ِْملُْـسی  ْنَمَو  : » هدیدرگ فیـصوت  نینچ  ّلجوّزع -  يادخ -  هدومرف 

تقیقح اریز  .تسا  هدز  گنچ  [ یهلا  ] هتـشر نیرت  مکحم  هب  انامه  دـشاب  راـکوکین  دروآ و  دـنوادخ  يوس  هب  میلـست  يور  سک  ره 
و مالسلا ) مهیلع  نیرهاط  همئا  ادخ و  لوسر   ) رما يایلوا  تخانـشو  تسوا ، يارب  لمع  صالخا  و  لجوّزع -  يادخ -  تفرعم  نامیا 

تنایخ اه  نآ  رد  یعقاو  ناملـسم  لد  هک  تسا  يروما  اه  نیا  و  دـشاب ، یم  ناـنآ  يارب  یهاوخریخ  تحیـصن و  و  ناـشیا ، تمزـالم 
حارـشنا و دـض  ّلُغ  زا  هک  نیا  اب  مه  و  دـشاب ، تنایخ  ینعم  هب  لولغ  باب  زا  ُّلِغَی »  » هک نیا  اب  تسا  راـگزاس  هجو  نیا  و  دـنک ، یمن 

.تسین هدیشوپ  هک  نانچ  دشاب ، شیاشگ 

مراهچ هجو 

دشاب و تیببـس  يارب  ای  َعَم »  » ینعم هب  یلع   » و دوش ، هدـناوخ  لوهجم  لعف  تروص  هب  ءای  مض  هب  لَُغی »  » دـشاب و هیربخ  هلمج  هک  نیا 
زا موصعم  ناماما  نینمؤملاریما و  نیملـسم » همئا   » زا روظنم  و  نمؤم ، ریغ  نمؤم و  زا  ّمعا  ینعی  میریگب  شفورعم  ینعم  هب  ار  ملـسم » »

و دنوادخ ، يارب  لمع  صالخا  ینعی : روما  نیا  هک  یناملسم  ره  هک  نیا  ینعم  لصاح  .دشاب و  مالـسلا  مهیلع  ترـضح  نآ  نادنزرف 
بلق رب  ندروخ  رهُم  زا  دوش و  یم  [ نشور و   ] زاب شلد  ددرگ ، عمج  وا  رد  ناشیا ، تعامج  تمزالم  و  نیملسم ، همئا  يارب  تحیـصن 

شیاشگ مالسا  يارب  ار  شا  هنیس  دنوادخ  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  زا  و  دنام ، یم  ظوفحم 
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یم نالطب  رهُم  شلد  رب  دنوادخ  ددرگن  عمج  وا  رد  روما  نیا  هچنانچ  و  تسا ، رادروخرب  شراگدرورپ  يوس  زا  یتّینارون  زا  و  هداد ،
رد ام  ياه  لد  دنتفگ  و  (1) ؛ ْمِهِْرفُِکب » اْهیَلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َْلب  ٌْفلُغ  اُنبُوُلق  ْمِِهلْوَقَو  : » هک دوش  یم  یلاعت  يادخ  هدومرف  قادـصم  و  دـنز ،

یکی هک  دراد  ییاه  هجرد  بتارم و  رفک  هک  اریز  .تسا  هدز  رهم  اه  نآ  رب  ناـشرفک  ببـس  هب  دـنوادخ  هکلب  تسا ، فـالغ  هدرپ و 
هک دراد  یتاجرد  بتارم و  زین  نامیا  هک  نانچمه  یلاعت -  يادخ  هب  هانپ  تسا -  یّـصاخ  راثآ  ار  هبترم  ره  تسا و  يرگید  زا  رتدـب 

تیانع قیفوت  ام  هب  هک  میراتساوخ  لاعتم  دنوادخ  زا  تسه ، یـصاخ  راثآ  نآ  زا  هبترم  ره  يارب  و  تسا ، رگید  ضعب  زا  رترب  یـضعب 
.میرادرب مدق  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  يارب  تحیصن  نامیا و  بتارم  لیمکت  يارب  دیامرف 

رکذت بلطم و  هّمتت 

ار دوخ  عضو  هک  تسا  یـسک  میتشاد -  نایب  میدرک و  دای  هچنآ  ربانب  مالـسلا -  هیلع  شنامز  ماما  هب  تبـسن  رگ  تحیـصن  هک  نادـب 
هچ ره  زا  تسا  مالسلا  هیلع  شنامز  ماما  هب  عجار  هک  شیاه  ّتین  لاعفا و  هک  يروط  هب  دیامن ، تبظاوم  شیاهراک  رب  دشاب و  بقارم 

، تسیچ مالسلا  هیلع  شیالوم  ریخ  هک  دنک  تیاعر  اج  همه  و  دشاب ، صلاخ  رانک و  رب  تسه  شماما  مارتحا  کته  یتیاضران و  هیام 
نید و رد  شنیب  و  موادـم ، هتـسویپ و  تبظاوم  مات و  تبقارم  اـب  رگم  ددرگ  یمن  لـصاح  ورهر  ره  يارب  هک  تسا ، ناـمه  دوصقم  و 

وا اب  ات  دشاب  هتشاد  یفاصوا  نینچ  هک  تفاین  ار  یسک  رگا  و  نیقساف ، دیدرت و  لها  زا  يرود  نیقی و  يوقت و  لها  ینیشنمه 
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تسین هتسیاش  نانآ  اب  تسلاجم  هک  یناسک  اب  ینیشنمه  زا  هاگره  و  دنک ، هشیپ  ار  توکس  و  دنیشنب ، دوخ  هناخ  رد  دیامن ، تسلاجم 
.دروآ میهاوخ  دراد  تلالد  روما  نیا  رب  هک  یبلاطم  هَّللا  ءاش  نا  و  دیامن ، افتکا  ترورض  ردق  هب  دشاب  ریزگان 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ندرک  ترایز  مهن : یس و 

هب اه  نامز  اهاج و  زا  یـضعب  رد  و  مومع ، روط  هب  ناـمز  ناـکم و  ره  رد  وا  رب  ندرک  مالـس  باـنج و  نآ  هب  ندومن  هجوت  هلیـسو  هب 
(1) .هنأش یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  دروآ  میهاوخ  باتک  همتاخ  رد  ار  نآ  یگنوگچ  تلیضف و  و  صاخ ، روط 

نانآ رب  ندرک  مالس  حلاص و  نینمؤم  رادید  ملهچ :

یس و بلطم  رد  و  هیلع -  هَّللا  تاولـص  بانج -  نآ  رب  ندرک  مالـس  ترـضح و  نآ  ترایز  ضیف  تلیـضف و  هب  ندش  لیان  دصق  هب 
.تشذگ دراد  تلالد  ینعم  نیا  رب  هک  تسا ، نیقی  صالخا و  لها  ینشور  مشچ  تراشب و  هیام  هچنآ  مشش 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  رب  نداتسرف  دورد  مکی : لهچ و 

: هلمج زا  تسا ، رما  دنچ  دراد  تلالد  نآ  دیکأت  تلیضف و  رب  هچنآ  و 
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یم زین  نآ  لماش  هدیسر  ترضح  نآ  يارب  اعد  تلیضف  رد  هچنآ  مامت  سپ  تسا ، ندرک  اعد  ماسقا  زا  تاولـص  دورد و  هک  نیا   - 1
یم ناماس  ترخآ  ایند و  روما  وا  تمحر  اب  و  تسا ، لجوّزع -  دـنوادخ -  زا  تمحر  تساوخرد  اـم  هیحاـن  زا  تاولـص  نوچ  دوش ،

ِبِحاص انِدِّیَـسَو  انالْوَم  یلع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  : » مییوگب هک  نیا  هب  میتسرف  دورد  مالـسلا  هیلع  نام  نامز  ماما  رب  اـم  هاـگره  نیارباـنب  .دریگ 
ایند و رد  هک  يروما  ماـمت  رد  تسا  ترـضح  نآ  يارب  تمحر  بلط  راـک  نیا  میتسرفب ، تاولـص  تراـبع  نیا  لاـثما  اـب  اـی  ِناـمَّزلا »

شناتسود نارای و  ظفح  بانج و  نآ  ظفح  ندرک  بلط  همسا -  ّزع  دنوادخ -  زا  ام  هتساوخ  نیا  رد  سپ  .تسا  وا  هب  قلعتم  ترخآ 
و شروـهظ ، جَرَف و  لـیجعت  ياـضاقت  شناتـسود و  لد  شـسّدقم و  بـلق  زا  مـغ  ّمـه و  هنوـگره  تساوـخرد  و  دـنزگ ، هنوـگره  زا 
و نیمز ، رـسارس  رد  لدـع  شرتـسگ  کـین و  ياـهراک  يزاـس  اـپرب  نـید و  نانمـشد  رب  يزوریپ  تـهج  زا  شا  يدونـشخ  تاـبجوم 

دوـخ ياـیلوا  هب  هک  یهلا  هعـساو  تمحر  فـلتخم  ماـسقا  زا  و …  تشهب ، هب  ترـضح  نآ  هطـساو  هـب  ناـنمؤم  ناوریپ و  يراگتـسر 
میناهاوخ یلاعت  يادخ  هاگرد  زا  .تسا  هتفهن  ام  تاولـص  نیا  رد  دـناد ، یمن  شدوخ  زج  یـسک  ار  اه  نآ  هرامـش  هداد و  صاصتخا 

ناـنآ هب  ار  شتیاـنع  ترخآ  اـیند و  رد  هک  شناتـسود  زا  دـهد و  رارق  مالـسلا  هـیلع  ناـمزلا  بحاـص  ناـمیالوم  ناراـی  زا  ار  اـم  هـک 
.تسا اعد  هدننک  تباجا  کیدزن و  وا  هک  دیامرف ، بوسحم  دهد  یم  صاصتخا 

هک نیا  رب  دنراد  تلالد  هک  یتایاور  و  هدش ، تیاور  مالسلا  مهیلع  ربمغیپ  نادناخ  رب  نداتـسرف  تاولـص  تلیـضف  رد  هچنآ  مامت   - 2
زج هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رب  نداتسرف  دورد 
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.تسا هدیدرگ  رکذ  رابخا  بتک  رد  رایسب و  تایاور  نیا  هک  تسین ، مامت  مالسلا  مهیلع  ناشیا  رب  نداتسرف  دورد  اب 

رب نیا  و  هدیسر ، مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  هک  ییاهاعد  زا  يرایسب  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  صوصخ  رب  تاولـص  ندش  دراو   - 3
.دنام یمن  هدیشوپ  دیامن  وجتسج  بلطم  نیا  نوماریپ  هک  یسک 

نآ فیرـش  هیحان  زا  هک  ییاـعد  رد  صاـخ  روط  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  رب  نداتـسرف  دورد  يارب  قیفوت  بلط  ندـش  دراو   - 4
نآ زا  دهاش  لحم  میدروآ و  باتک  متفه  شخب  رد  ار  روبزم  ياعد  ام  هدیدرگ ، تیاور  يرمَع  ورمعوبا  لجا  خیش  هطساو  هب  بانج 

دورد باـنج و  نآ  يارب  اـعد  شروهظ و  رد  وا  هب  يوـق  نیقی  ناـمیا و  شراـظتنا و  ترـضح و  نآ  رکذ  و  : » تسا تراـبع  نیا  اـعد 
 … «. ربم ام  دای  زا  ار  وا  رب  نداتسرف 

رد سوواط  نب  یلع  لجا  دیـس  هک  یتیاور  رد  هلمج  زا  .ددـعتم و  رابخا  رد  صاـخ  روط  هب  باـنج  نآ  رب  نداتـسرف  دورد  هب  رما   - 5
ره رب  هک  دـنا ، هدروآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  یلع  نب  نسح  ترـضح  نامیالوم  زا  دنـسم  روط  هب  نارگید  عوبـسالا و  لامج  باـتک 
نب هجح  ترـضح  رظتنم  رما  ّیلو  رب  تاولـص  تیاور  نآ  رد  و  هدومرف ، دای  یتاولـص  صاخ  روط  هب  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  زا  مادـک 

َْتبَهْذَأَو ْمُهَّقَح  َْتبَجْوَأَو  ْمُهَتَعاـط  َتْضَرَف  َنیِذَّلا  َکـِئآِیلْوَأ  ِْنباَو  َکِِّیلَو  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا  : » تسا هدـمآ  نینچ  مالـسلا  هـیلع  نـسحلا 
ُهْذِعَأ َّمُهَّللَا  .ْمُْهنِم  اْنلَعْجاَو  ُهَراْصنَأَو  ُهَتَعیِشَو  ُهَئآِیلْوَأَو  َکَئآِیلْوَأ  ِِهب  ْرُْـصناَو  َِکنیِِدل  ِِهب  ْرِـصَْتناَو  ُهْرُْـصنا  َّمُهَّللَا  .ًاریِهْطَت  ْمُهَتْرَّهَطَو  َسْجِّرلا 

ٍغابَو ٍغاط  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم 
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ْظَفْحاَو ٍءوُِسب  ِْهَیلِإ  َلَصُوی  ْنَأ  ْنِم  ُهْعَْنماَو  ُهْسُرْحاَو  ِِهلامِـش  ْنَعَو  ِِهنیِمَی  ْنَعَو  ِهِْفلَخ  ْنِمَو  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُهْظَفْحاَو  َکـِْقلَخ  ِعیِمَج  ِّرَـش  ْنِمَو 
َراّفُکلا ِِهب  ُْلْتقاَو  ِْرفُکلا  َهَِربابَج  ِِهب  ْمِْصقاَو  ِهِیلِذاخ  ْلُذْخاَو  ِهیِرِـصان  ْرُْـصنلاَو  ِرْـصَّنلِاب  ُهْدِّیَأَو  َلْدَعلا  ِِهب  ْرِهْظَأَو  َِکلوُسَر  َلآَو  ََکلوُسَر  ِهِیف 

ْرِهْظَأَو ًالْدَع  َضْرَألا  ِِهب  ْأَْلماَو  اِهلَبَجَو  اِهلْهَـسَو  اهِرَْحبَو  اهَِّربَو  اِهبِراغَمَو  ِضْرَألا  ِقِراشَم  ْنِم  اُوناک  ُْثیَح  َنیِدِْـحلُملا  َعیِمَجَو  َنیِِقفانُملاَو 
َنُوُلمْأَی ام  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِیف  ِینِرَأَو  ِِهتَعیِـشَو  ِهِعاـْبتَأَو  ِِهناوْعَأَو  ِهِراـْصنَأ  ْنِم  َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجاَو  ُمـالَّسلا  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  َکِِّیبَن  َنیِد  ِِهب 

« َنیِمآ َنیَِملاعلا  َّبَر  ِّقَحلا  َهلِإ  َنوُرَذْحَی  ام  ْمِهِّوُدَع  ِیفَو 

هنوگره و  يا ، هدومرف  بجاو  ار  ناشقح  هتـسناد و  ضرف  ار  ناشتعاطا  هک  نانآ  تسرف ، دورد  تئایلوا  دـنزرف  تا و  ّیلو  رب  ایادـخ !
يرای ار  وا  ایادـخ ! راب  يا ، هتخاـس  اّربم  كاـپ و  نایـصع  یگدولآ و  هنوگره  زا  ار  ناـنآ  هتـشاد و  رود  ناـنآ  زا  ار  سجر  يدـیلپ و 

مه ار  ام  و  نادرگ ، دنمزوریپ  ار  وا  نارای  نایعیش و  ناتسود و  تناتـسود و  وا  دوجو  هب  نک و  يرای  ار  تنید  وا  تسد )  ) هب يامرف و 
ور و شیپ  زا  ار  وا  و  رادب ، ظوفحم  تهانپ  رد  دوخ  قلخ  مامت  رـش  زا  ملاظ و  شکرـس و  ره  ّرـش  زا  ار  وا  ایادخ  راب  .هد  رارق  نانآ  زا 

تحاس هب  یمیـالمان  يدـب و  هنوگره  ندیـسر  زا  و  ياـمرف ، تظفاـحم  راوگاـن ) ثداوح  همه  زا   ) پچ تسار و  فرط  رـس و  تشپ 
و رادب ، ظوفحم  ار  تلوسر  لآ  لوسر و  نییآ ) نید و   ) وا دوجو  رد  و  يامنب ، تسارح  اه  نآ  زا  ار  شترضح  تعنامم و  شـسدقم 

شناگدننک يرای  و  نادرگ ، دییأت  ار  وا  تصوصخم )  ) ترـصن اب  و  زاس ، راکـشآ  ار  هبناج ) همه  قلطم و   ) داد لدع و  وا  تسد )  ) هب
ار هشیپ  رفک  ناراّبج  ناشکرس و  وا  تردق )  ) هب و  يامنب ، راوخ  ار  شنافلاخم  و  نک ، يرای  ار 
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هوک ایرد و  یکشخ و  نیمز و  براغم  قراشم و  زا  ياجک  ره  رد  ار  نیدحلم  یمامت  نیقفانم و  رافک و  وا  غیت )  ) هب و  نکشب ، مه  رد 
مالس وا  لآ  وا و  رب  هک  تربمغیپ -  نید  و  نک ، لدع  زا  هدنکآ  وا  روهظ )  ) هب ار  نیمز  و  ناسرب ، تکاله  هب  ار  همه  دنتسه  ارحص  و 
رارق شنایعیـش  ناوریپ و  ناراکددـم و  نارای و  زا  ارم  ادـخ  يا  و  نادرگ ، بلاغ ) و   ) رهاظ ملاع ) رـسارس  رد   ) وا تسد )  ) هب ار  داـب - 

رد هچنآ  و  نک ، راکـشآ  نم  تایح  ناـمز  رد  مالـسا ) تموکح  قح و  روهظ  زا   ) دـندنموزرآ مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  هچنآ  و  هد ،
باجتـسم ار  میاعد  نایملاع ؛ راگدرورپ  قح ؛ رب  يادـخ  يا  امنب ، نم  هب  دـندرگ ) دوبان  راوخ و  هک   ) دـنراد دـیما  دوخ  نمـشد  دروم 

(1) .نک

تیاور رئازلا  حابـصم  زا  دـشاب ، یم  مالـسلا  هـیلع  ترـضح  نآ  يارب  اـعد  رب  لمتـشم  هـک  ار  یتاولـص  مـتفه  شخب  رخآ  رد  رّکذـت :
.دییامن عوجر  تاولص  نآ  هب  هدرمش و  تمینغ  ار  رکذت  نیا  میدروآ ،

مالسلا هیلع  بانج  نآ  هب  زامن  باوث  ندرک  هیده  مود : لهچ و 

، دروآ ثیدح  يرمیـص  دـمحموبا  دـیوگ : يو  .هدروآ  عوبـسالا  لامج  باتک  رد  سوواط  نب  دّیـس  هک  تسا  یتیاور  نیا ، رب  لیلد  و 
سک ره  دندومرف : هک  هدرب  الاب  مالسلا  مهیلع  ناماما  هب  هک  يدنـس  هب  یلجب  هَّللا  دبع  نب  دمحا  هَّللا  دبعوبا  ار  ام  درک  ثیدح  تفگ :

شزامن باوث  دنوادخ  دهد ، رارق  مالسلا  مهیلع  ترضح  نآ  زا  دعب  يایصوا  نینمؤملا و  ریما  ادخ و  لوسر  يارب  ار  دوخ  زامن  باوث 
ردق نآ  ار 
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يا دوـش : یم  هتفگ  وا  هب  دـیآرب  شندـب  زا  شحور  هـک  نآ  زا  شیپ  ددرگ و  یم  عـطق  سَفَن  نآ  شرامـش  زا  هـک  دـهد  یم  شیازفا 
هب داب  نشور  تمـشچ  شوخ و  تلد  تسا ، وت  ياه ] یکین   ] ندرک یفـالت  شاداـپ و  زور  زورما  سپ  دیـسر ، اـم  هب  وت  هیدـه  نـالف !

هنوگچ مدرک  ضرع  [ مالسلا هیلع  ماما  هب  : ] دیوگ يوار  .يدیـسر  نآ  هب  ار  هچنآ  داب  تیاراوگ  و  هدومرف ، اّیهم  تیارب  دنوادخ  هچنآ 
(1) هلآو …  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يارب  ار  شزامن  باوث  دنک  یم  ّتین  دومرف : دیوگب ؟ هچ  دیامن و  هیده  ار  شزامن 

هیدـه ندوب  بحتـسم  فیرـش ، ثیدـح  نیا  ياضتقم  دـیوگ : یم  هنع -  یلاعت  هَّللا  یفع  يوسوم -  یقت  دـمحم  باتک  نیا  فّنـصم 
ریاس ای   (2) رادـلا بحاص  ترـضح  ای  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  بحتـسم -  هچ  بجاو و  هچ  قلطم -  روط  هب  اهزامن  باوث 

.تسا نیا  رب  هاوگ  هدمآ ، مالسلا  هیلع  ماما  نانخس  رد  مالک  نیا  زا  سپ  هچنآ  دشاب و  یم  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا 

صوصخم زامن  هیده  موس : لهچ و 

صوصخم زامن  هیده  موس : لهچ و 

دروآ ياج  هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  یکی  هب  ای  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  هیده  ناونع  هب  یصوصخم  زامن  نمؤم  صخش  هک  نیا 
دنک و یم  میدقت  هیده  شبوبحم  هب  شا  ییاناوت  ّتبحم و  رادقم  هب  نمؤم  تسین و  زامن  نیا  يارب  يا  هرامـش  تقو و  ّدح و  چـیه  و 
: تسا هدمآ  ترابع  نآ  زا  سپ  قباس  ثیدح  رد  هک  تسا  نآ  میدرک  دای  هچنآ  رب  لیلد  .دیامن و  یم  تمدخ  ار  وا  شتقاط  بسحرب 

تعکر هاجنپ  رب  دناوتب  رگا  و 
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، دیامن هیدـه  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  زا  یکی  هب  ار  تعکر  ود  نآ  و  دـشاب -  تعکر  ود  زور  ره  رد  دـنچره  دـیازفیب -  ار  يزیچ  زامن 
.ریبکت و کی  تعکر  ره  رد  ای  دیوگب ، ریبکت  هس  ای  ریبکت  تفه  هک  دنک  زاغآ  بجاو  ياهزامن  نوچمه  ار  زامن  تعکر  ود  نآ  سپ 

دّهشت نوچ  و  َنیِرِهاّطلا » َنِیبِّیَّطلا  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  : » دیوگب هبترم  هس  تعکر  ره  رد  دوجس  عوکر و  حیبست  زا  سپ 
َنیِرِهاّطلا َنِیبِّیَّطلا  ٍدَّمَحَم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِمارْکِإلاَو  ِلالَجلا  اَذ  ای  ُمالَّسلا  َْکنِمَو  ُمالَّسلا  َْتنَأ  َّمُهَّللَا  : » دیوگب داد ، مالـس  تفگ و 

ِمَتاخ ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  َِکلوُسَرَو  َکِِّیبَنَو  َكِْدبَع  یلِإ  یِّنِم  ٌهَّیِدَـه  ِتاعَکَّرلا  ِهِذـه  َّنِإ  َّمُهَّللَا  .ِمالَّسلاَو  ِهَّیِحَّتلا  َلَْضفَأ  ْمُهِْغْلبَأَو  ِرایْخَألا 
َکِِّیبَن ِّیِـصَوَو  َکِِّیبَن  ِیفَو  َکِیف  ِیئآجَرَو  ِیلَمَأ  َلَْـضفَأ  اـْهیَلَع  ِیْنِبثَأَو  یِّنَع  اـهاّیِإ  ُهِْغْلبَأَو  یِّنِم  اـْهلَّبَقَتَف  َّمُهَّللَا  .َنِیلَـسْرُملا  ِدِّیَـسَو  َنیِِّیبَّنلا 

َِّیلَو ای  َنِینِمْؤُملا  َِّیلَو  اـی  مالـسلا  مهیلع  ِْنیَـسُحلا  ِدـْلُو  ْنِم  َکـِئآِیلْوَأَو  َکِِّیبَن  ْیَْطبِـس  ِْنیَـسُحلاَو  ِنَسَحلاَو  َکِِّیبَن  ِهَْنبا  ِءآرْهَّزلا  َهَمِطاـفَو 
« َنِینِمْؤُملا َِّیلَو  ای  َنِینِمْؤُملا 

لآ دـمحمرب و  يراوگرزب ! لالج و  بحاص  يا  .تسا  وت  [ يوس  ] زا تمالـس  و  بیع ، ره  زا  ملاـس  هدـنهد و  تمالـس  ییوت  ایادـخ !
هب ایادـخ ! راـب  .ناـسرب  ناـشیا  هب  ار  مالـسو  تیحت  نیرترب  تسرف و  دورد  قلخ  نیرتـهب  كاـپ  ناـگزیکاپ  نآ  مالـسلا  مهیلعدـمحم 

.نالوسر دّیـس  ناربمغیپ و  متاـخ  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  وت  لوسر  ربمغیپ و  هدـنب و  هب  تسا  نم  زا  يا  هیدـه  تاـعکر  نیا  هک  یتسرد 
وت و هرابرد  مدیما  رادقم  هب  هد و  رارق  میاهوزرآ  نیرتهب  ارم  شاداپ  ناسرب و  وا  هب  نم  زا  ریذپب و  نم  زا  ار  هیدـه ]  ] نیا سپ  ایادـخ !

نادنزرف زا  تئایلوا  تربمایپ و  هداون  طبس و  ود  نیسح  نسح و  تربمایپ و  تخد  ارهز  همطاف  تربمغیپ و  یـصو  تربمغیپ و  هرابرد 
(1) .نینمؤم ّیلو  يا  نینمؤم  ّیلو  يا  نینمؤم  ّیلو  يا  مالسلا  مهیلع  نیسح 
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مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هب  هیده  زامن 

یِّنِم ٌهَّیِدَه  ِْنیَتَعْکَّرلا  ِْنیَتاه  َّنِإ  َّمُهَّللَا  : » دیوگب سپـس  دـناوخب ، مالـسلاو » هیحتلا  لضفا   » ات ار  روکذـم  ياعد  زامن ، تعکر  ود  زا  سپ 
ِیْنِبثَأَو یِّنَع  اـمُهاّیِإ  ُهِْغْلبَأَو  یِّنِم  اـمُْهلَّبَقَتَف  َّمُهَّللَا  .ٍِبلاـط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َنِینِمْؤُـملا  ِریِمَأ  ِهِّیِـصَوَو  َکِِّیبـَن  ِّمَـع  َنـْباَو  َکِِّیلَوَو  َكِدـْبَع  یلِإ 

َِکئآِیلْوَأَو َکِِّیبَن  ْیَْطبِس  ِْنیَسُحلاَو  ِنَسَحلاَو  َکِِّیبَن  ِهَْنبا  ِءآرْهَّزلا  َهَمِطافَو  َکِِّیبَن  ِّیِصَوَو  َکِِّیبَن  ِیفَو  َکِیف  ِیئآجَرَو  ِیلَمَأ  َلَْضفَأ  امِْهیَلَع 
«. َنِینِمْؤُملا َِّیلَو  ای  َنینَمؤملا  َِّیلَو  ای  َنِینِمْؤُملا  َِّیلَو  ای  ِْنیَسُحلا  ِْدلُو  ْنِم 

مالسلا اهیلعارهز  همطاف  هب  هیده 

ُهِْغْلبَأَو یِّنِم  امُْهلَّبَقَتَف  َّمُهَّللَا  .َکِِّیبَن  ِْتِنب  َهَمِطاف  ِهَّیِکَّزلا  ِهَبِّیَّطلا  ِهَرَّهَطُملا  ِهَرِهاّطلا  َیلِإ  یِّنِم  ٌهَّیِدَه  ِْنیَتَعْکَّرلا  ِْنیَتاه  َّنِإ  َّمُهَّللَا  : » دـیوگب نینچ 
ِْنیَـسُحلاَو ِنَسَحلاَو  َکِِّیبَن  ِهَْنبا  ِءآرْهَّزلا  َهَمِطافَو  َکِِّیبَن  ِّیِـصَوَو  َکِِّیبَن  ِیفَو  َکـِیف  ِیئآـجَرَو  ِیلَمَأ  َلَْـضفَأ  اـمِْهیَلَع  ِیْنِبثَأَو  یِّنَع  اـمُهاّیِإ 

«. َنِینِمْؤُملا َِّیلَو  ای  َنینَمؤملا  َِّیلَو  ای  َنِینِمْؤُملا  َِّیلَو  ای  ِْنیَسُحلا  ِْدلُو  ْنِم  َِکئآِیلْوَأَو  َکِِّیبَن  ْیَْطبِس 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  هب  هیده 

امُْهلَّبَقَتَف َّمُهَّللَا  .ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَحلا  َکِِّیلَو  ِْنباَو  َکِِّیلَوَو  َكِْدبَع  ِْنباَو  َكِدـْبَع  یلِإ  یِّنِم  ٌهَّیِدَـه  ِْنیَتَعْکَّرلا  ِْنیَتاه  َّنِإ  َّمُهَّللَا  : » دـیوگب نینچ 
َِّیلَو اـی  َنِینِمْؤُـملا  َِّیلَو  اـی  َکِِّیلَو  ِنـْباَو  َکِِّیلَوَو  َکِِّیبـَن  ِیفَو  َکـِیف  ِیئآـجَرَو  ِیلَمَأ  َلَْـضفَأ  اـمِْهیَلَع  ِیْنِبثَأَو  یِّنَع  اــمُهاّیِإ  ُهـِْغْلبَأَو  یِّنِم 

«. َنِینِمْؤُملا َِّیلَو  ای  َنینَمؤملا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  هیده 

ِّیِکَّزلا ِرِهاّطلا  ِبِّیَّطلا  َکِِّیبَن  ِْطبِس  َکِِّیلَو  ِْنباَو  َکِِّیلَوَو  َكِْدبَع  ِْنباَو  َكِْدبَع  یلِإ  یِّنِم  ٌهَّیِدَه  ِْنیَتَعْکَّرلا  ِْنیَتاه  َّنِإ  َّمُهَّللَا  : » دیوگب نینچ 
امِْهیَلَع ِیْنِبثَأَو  یِّنَع  امُهاّیِإ  ُهِْغْلبَأَو  یِّنِم  امُْهلَّبَقَتَف  َّمُهَّللَا  یبَتْجُملا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُحلا  ِّیِضَّرلا 
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«. َنِینِمْؤُملا َِّیلَو  ای  َنینَمؤملا  َِّیلَو  ای  َنِینِمْؤُملا  َِّیلَو  ای  َکِِّیلَو  ِْنباَو  َکِِّیلَوَو  َکِِّیبَن  ِیفَو  َکِیف  ِیئآجَرَو  ِیلَمَأ  َلَْضفَأ 

مالسلا هیلع  ( نیدباعلا نیز   ) نیسحلا نب  یلع  ماما  هب  هیده 

ِِّیلَع َنیِِدباعلا  ِْنیَز  َکِِّیبَن  ِْطبِـس  َکِِّیلَو  ِْنباَو  َکِِّیلَوَو  َكِْدبَع  ِْنباَو  َكِْدبَع  یلِإ  یِّنِم  ٌهَّیِدَـه  ِْنیَتَعْکَّرلا  ِْنیَتاه  َّنِإ  َّمُهَّللَا  : » دـیوگب نینچ 
ای َکِِّیلَو  ِْنباَو  َکِِّیلَوَو  َکِِّیبَن  ِیفَو  َکِیف  ِیئآجَرَو  ِیلَمَأ  َلَْضفَأ  اـمِْهیَلَع  ِیْنِبثَأَو  یِّنَع  اـمُهاّیِإ  ُهِْغْلبَأَو  یِّنِم  اـمُْهلَّبَقَتَف  َّمُهَّللَا  .ِْنیَـسُحلا  ِْنب 

«. َنِینِمْؤُملا َِّیلَو  ای  َنینَمؤملا  َِّیلَو  ای  َنِینِمْؤُملا  َِّیلَو 

مالسلا هیلع  ( رقاب  ) یلع نب  دمحم  ماما  هب  هیده 

ِِرقابلا ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  َکِِّیبَن  ِْطبِس  َکِِّیلَو  ِْنباَو  َکِِّیلَوَو  َكِْدبَع  ِْنباَو  َكِْدبَع  یلِإ  یِّنِم  ٌهَّیِدَه  ِْنیَتَعْکَّرلا  ِْنیَتاه  َّنِإ  َّمُهَّللَا  : » دیوگب نینچ 
َِّیلَو ای  َکِِّیلَو  ِْنباَو  َکِِّیلَوَو  َکِِّیبَن  ِیفَو  َکِیف  ِیئآجَرَو  ِیلَمَأ  َلَْضفَأ  امِْهیَلَع  ِیْنِبثَأَو  یِّنَع  اـمُهاّیِإ  ُهِْغْلبَأَو  یِّنِم  اـمُْهلَّبَقَتَف  َّمُهَّللَا  .َکَْـملِع 

«. َنِینِمْؤُملا َِّیلَو  ای  َنینَمؤملا  َِّیلَو  ای  َنِینِمْؤُملا 

مالسلا هیلع  ( قداص  ) دمحم نب  رفعج  ماما  هب  هیده 

ٍدَّمَُحم ِْنب  ِرَفْعَج  َکِِّیبَن  ِْطبِـس  َکِِّیلَو  ِْنباَو  َکِِّیلَوَو  َكِدـْبَع  ِْنباَو  َكِدـْبَع  یلِإ  یِّنِم  ٌهَّیِدَـه  ِْنیَتَعْکَّرلا  ِْنیَتاـه  َّنِإ  َّمُهَّللَا  : » دـیوگب نینچ 
َِّیلَو ای  َکِِّیلَو  ِْنباَو  َکِِّیلَوَو  َکِِّیبَن  ِیفَو  َکِیف  ِیئآجَرَو  ِیلَمَأ  َلَْضفَأ  امِْهیَلَع  ِیْنِبثَأَو  یِّنَع  امُهاّیِإ  ُهِْغْلبَأَو  یِّنِم  اـمُْهلَّبَقَتَف  َّمُهَّللَا  .ِقِداّـصلا 

«. َنِینِمْؤُملا َِّیلَو  ای  َنینَمؤملا  َِّیلَو  ای  َنِینِمْؤُملا 

مالسلا هیلع  ( مظاک  ) رفعج نب  یسوم  ماما  هب  هیده 

ِْنب یَسُوم  َکِِّیبَن  ِْطبِس  َکِِّیلَو  ِْنباَو  َکِِّیلَوَو  َكِْدبَع  ِْنباَو  َكِْدبَع  یلِإ  یِّنِم  ٌهَّیِدَه  ِْنیَتَعْکَّرلا  ِْنیَتاه  َّنِإ  َّمُهَّللَا  : » دیوگب نینچ 
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ِْنباَو َکِِّیلَوَو  َکِِّیبَن  ِیفَو  َکِیف  ِیئآجَرَو  ِیلَمَأ  َلَْضفَأ  امِْهیَلَع  ِیْنِبثَأَو  یِّنَع  امُهاّیِإ  ُهِْغْلبَأَو  یِّنِم  امُْهلَّبَقَتَف  َّمُهَّللَا  .َنیِِّیبَّنلا  ِْملِع  ِثِراو  ٍرَفْعَج 
«. َنِینِمْؤُملا َِّیلَو  ای  َنینَمؤملا  َِّیلَو  ای  َنِینِمْؤُملا  َِّیلَو  ای  َکِِّیلَو 

مالسلا هیلع  ( اضر  ) یسوم نب  یلع  ماما  هب  هیده 

یَـسُوم ِْنب  ِِّیلَع  َکِِّیبَن  ِْطبِـس  َکِِّیلَو  ِْنباَو  َکِِّیلَوَو  َكِدـْبَع  ِْنباَو  َكِدـْبَع  یلِإ  یِّنِم  ٌهَّیِدَـه  ِْنیَتَـعْکَّرلا  ِْنیَتاـه  َّنِإ  َّمُهَّللَا  : » دـیوگب نینچ 
َِّیلَو ای  َکِِّیلَو  ِْنباَو  َکِِّیلَوَو  َکِِّیبَن  ِیفَو  َکِیف  ِیئآجَرَو  ِیلَمَأ  َلَْـضفَأ  اـمِْهیَلَع  ِیْنِبثَأَو  یِّنَع  اـمُهاّیِإ  ُهِْغْلبَأَو  یِّنِم  اـمُْهلَّبَقَتَف  َّمُهَّللَا  .اـضِّرلا 

«. َنِینِمْؤُملا َِّیلَو  ای  َنینَمؤملا  َِّیلَو  ای  َنِینِمْؤُملا 

 - مالسلا مهیلع  يرکسع -)  ) یلع نب  نسح  ماما  و  يداه )  ) دمحم نب  یلع  ماما  و  داوج )  ) یلع نب  دمحم  ماما  هب  هیده 

ِْنیَتاه َّنِإ  َّمُهَّللَا  : » ییوگب ات  ناوخب  ار  اعد  نآ  سپ  دـسرب ، مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ماـما  ترـضح  هب  اـت  دـناوخب ، قوف  بیترت  هب 
امُْهلَّبَقَتَف َّمُهَّللَا  .َکِْقلَخ  یلَع  َِکتَّجُحَو  َکِضْرأ  ِیف  َکِِّیبَن  ِْطبِـس  َکِِّیلَو  ِْنباَو  َکِِّیلَوَو  َكِْدبَع  ِْنباَو  َكِْدبَع  یلِإ  یِّنِم  ٌهَّیِدَه  ِْنیَتَعْکَّرلا 

َِّیلَو اـی  َنِینِمْؤُـملا  َِّیلَو  اـی  َکِِّیلَو  ِنـْباَو  َکِِّیلَوَو  َکِِّیبـَن  ِیفَو  َکـِیف  ِیئآـجَرَو  ِیلَمَأ  َلَْـضفَأ  اـمِْهیَلَع  ِیْنِبثَأَو  یِّنَع  اــمُهاّیِإ  ُهـِْغْلبَأَو  یِّنِم 
«. َنِینِمْؤُملا َِّیلَو  ای  َنینَمؤملا 

نیا رطاخ  هب  ای  ینیبن  دوخ  رد  ار  ایاده  نیا  ندروآ  ياج  هب  طاشن  هک  دـیاش  دـیوگ : عوبـسالا  لامج  رد  سوواط  نب  یلع  لجا  دـیس 
زور ره  رد  رارکت  تهج  زا  ار  اه  نآ  هک  دـیاش  ای  دـنزاین ، یب  اه  هیدـه  نیا  زا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هک  ییوگب  دوخ  هب  هک 

 – مهیلع هَّللا  تاولص  نانآ - هک  نادبو  دنک ، لیامت  اه  نآ  ندادن  ماجنا  هب  وت  عبط  يرامش و  رایسب 
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نانآ دزن  تراـتفگ  ییاـمن و  میدـقت  ناـشیا  هب  هیدـه  هک  نیا  زا  یتسین  زاـین  یب  وت  یلو  دنـشاب ، یم  زاـین  یب  ینغتـسم و  وت  هیدـه  زا 
نیا هک  یماگنه  وت  رطاخ  ّتین و  رد  هک  دیاب  سپ  تسا ، زاین  یب  لاوحا  نیا  زا  هلالج -  ّلج  دنوادخ -  هک  نانچمه  دـشاب ، کیدزن 

یگنادواج ّتینما و  تداعـس و  هب  مهیلع -  هَّللا  تاولـص  نانآ -  و  هلالج -  ّلج  دنوادخ -  هک  دـشاب  نینچ  ینک  یم  زاغآ  ار  لامعا 
ُّنُمَی ُهَّللا  َِلب  ْمُکَمالْـسِإ  َّیَلَع  اوُّنُمَت  ُْلق ال  اوُمَلْـسَأ  ْنَأ  َْکیَلَع  َنوُّنُمَی   » .دـندرک ییامنهار  یهلا ، ناوضر  هاگلزنم  رد  ناسحا  لاـمک  رد 

دیراذگن ّتنم  نم  رب  دوخ  مالـسا  اب  امـش  وگب  دنراذگ  یم  ّتنم  ندش  ناملـسم  هب  وترب  نانآ  (1) ؛ ِنامیِِإلل » …  ْمُکادَـه  ْنَأ  ْمُْکیَلَع 
.تسا هدومرف  تیاده  نامیا  يوس  هب  ار  امش  هک  دراد  ناسحا  ّتنم و  امشرب  ادخ  هکلب 

: تسا هدورس  نایب  ياملع  زا  یکی  هک  ینانچ  نآ  وت  و 

امَّنِإَو ِمیِرَکلا  ِهِِسلْجَمِل  َيِدْهُأ 

ِِهئآمْعَن ْنِم  ُتْزُح  ام  َُهل  يِدْهُأ 

َُهلامَو ُباحَّسلا  ُهُرِطُْمی  ِرْحَبلاَک 

ِِهلام ْنِم  ُهَّنَِأل  ِهیلع  ٌّنَم 

نوچمه .مهد  یم  هیدـه  وا  يارب  ما  هدروآ  تسد  هب  شمحارم  زا  هچنآ  هک  تسین  نیا  زج  منک و  یم  هیدـه  وا  یمارگ  سلجم  يارب 
.تسا ایرد  بآ  زا  دنرابب ] هچنآ   ] هک اریز  دنرادن  نآ  رب  یتّنِم  چیه  هک  نآ  لاح  دنراب و  یم  نآ  رب  اهربا  هک  ایرد 

سپ يزادرپب  دوخ  تداعس  لیصحت  هب  ات  یبای  تغارف  اه  نآ  زا  هک  یـشاب  هتـشاد  لیامت  ای  يرامـش ، رایـسب  ار  اهزامن  نآ  هک  نیا  و 
دنوادخ ناگدیزگرب  ایلوا و  و  هلالج -  ّلج  دنوادخ -  تیانع  قیرط  زا  هیده  میدقت  هب  ندش  تیاده  نیا  هک  نادب 
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ياـه تجح  رگا  هک  یتـسه  دـقتعم  وت  هک  صوصخ  هب  هدـیدرگ ، لـصاح  تیارب  لـالجلاوذ  يادـخ  تداـبع  رد  ناـشیا  صـالخا  و 
خزود و هن  ایند و  رد  يا  هدنبنج  چیه  هن  و  ینامـسآ ، هن  دیرفآ و  یم  ینیمز  هن  هلالج -  ّلج  دنوادخ -  دندوبن ، ناگدـنب  رب  دـنوادخ 

نازیم رد  زج  ار  دوـخ  ياـهراک  لاـمعا و  ماـمت  اــیآ  سپ  یتـمحرم ، هـن  درک  یم  داــجیا  یتـمعن  چــیه  هـن  و  ترخآ ، يارب  یتـشهب 
هلالج ّلج  يادـخ -  لضف  اب  تدابع  رد  ناشیا  صالخا  هک  اریز  یناد ، یم  نانآ  باوث  راید  زا  ریغ  ینیب و  یم  یهتنم  ناـشیا  [ یلوبق ]

هب ار  نآ  دوش ، یم  هدیجنـس  ناشیا  يوزارت  رد  لاـح  ره  رد  وت  لـمع  نوچ  سپ  دنـسر ، نآ  هب  هک  تسا  یتداعـس  ببـس  ناـشیارب  - 
یمن لیان  نآ  هب  دوبن  نانآ  لّضفت  تیانع و  مومع  رگا  و  یبای ، تسد  دوب  دـهاوخ  باسح  رد  هچنآ  بسک  هب  اـت  نک ، هیدـه  ناـشیا 

 - هلالج ّلج  دـنوادخ -  فطل  هب  وت  رب  ناشیا  ّقح  ناـشیا و  هب  هلـالج -  ّلـج  یلاـعت - يادـخ  ّقح  رادـقم  هب  تبـسن  رگا  و  دـش ي ،
هب ینک  یم  هیدـه  هچنآ  هک  يدـش  یم  هّجوتم  ددرگ ، یم  عیاض  زور  بش و  ناشقوقح  زا  ردـقچ  هک  یتسناد  یم  و  یتشاد ، تفرعم 

: یتفگ یم  نینچ  رابتعا  لها  زا  یضعب  ناسب  و  دراد ، زاین  یهاوخ  ترذعم 

ٍرِصاق َهَّیِدَه  یِّنِم  اُولَبْقَت  ْنِإَف 

ِلْضَفلا َنِم  َلُوبَقلا  َكاذ  ْمَُکل  ُتْدَدَع 

ٍهَمْحَر َلْضَف  ْمُکَْدنِع  ٌلوبَق  َناکَو 

ِلُّذلا َنِم  ِِّیلَولا  ُْبلَق  اِهب  ُّزُعَی 

ْمُکِماقَِمل ُهَْدنِع  ًارْکُش  ٌبِجُویَو 

ِیْلثِم اَهل  ُموُقَی  ٍقوُقُح ال  َضْرَفَو 

رهِم تمحر و  امـش  دزن  شریذـپ  و  مروآ ، رامـش  هب  امـش  لضف  هلمج  زا  ار  نتفریذـپ  نآ  دـیریذپب ، رـصاق  نم  زا  يا  هیدـه  هک  نانچ 
لد هک  دوب ، دهاوخ  يرتشیب 
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ماـقم تهج  هب  دوش  یم  امـش  رادتـسود  نآ  يرازگـساپس  هیاـم  .دـسر و  تّزع  هب  ّتلذـم  يراوخ و  زا  نآ  ببـس  هب  امـش  رادتـسود 
مدوخ و نم  تفگ : نم  هب  ناکلسم  مه  زا  یکی  .تسا و  ناوتان  نآ  ماجنا  زا  ینم  وچمه  هک  یقوقح  ندمآ  هدهع  رب  و  امش ، هتسجرب 

 - يادـخ هب  تمدـخ  زا  ار  تدوخ  ارچ  سپ  متفگ : وا  هب  میامن ، هیدـه  ناشیا  هب  ار  نآ  هک  نیا  زا  منیب  یم  ریقح  کچوک و  ار  ملمع 
زا وا  هک  یلاح  رد  یهد ؟ یم  ماجنا  ار  تامدخ  ریاس  يروآ و  یم  ياج  هب  ار  وا  رکـش  دـمح و  هک  ینیب  یمن  کچوک  هلالج -  ّلج 

ار تتمدـخ  ناـنآ  هک  صوصخ  هب  ینیب ، کـچوک  وا  باّون  هب  تمدـخ  رد  ار  دوخ  هک  درادـن  ینعم  سپ  تسا ، رت  میظع  یگرزب  ره 
(1) .دنشاب هتفریذپ  دوخ  هب  تبسن 

نیعم تقو  رد  صوصخم  هنوگ  هب  ترضح  نآ  هب  هیده  زامن  مراهچ : لهچ و 

هب ار  تعکر  راـهچ  درازگ ، زاـمن  تعکر  تشه  هعمج  زور  یمدآ  تسا  بحتـسم  : » هک هدرک  تـیاور  عوبـسالا  لاـمج  رد  ار  نـیا  و 
زامن تعکر  راهچ  هبنش  زور  و  دنک ، هیده  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  هب  ار  تعکر  راهچ  دیامن و  هیده  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

دنک هیده  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  یکی  هب  هتفه  زا  زور  ره  روط  نیمه  و  دیامن ، هیده  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ار  نآ  دراذگب و 
تـشه زین  هعمج  زور  سپـس  دیامن ، هیده  مالـسلا  امهیلع  قداص  دمحم  نب  رفعج  ترـضح  هب  ار  تعکر  راهچ  هک  هبنـشجنپ  زور  ات 

هب ار  رگید  تعکر  راهچ  و  هلآو ، هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  ار  نآ  تعکر  راهچ  هک  درازگب  زامن  تعکر 
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ود نیب  و  دیامن ، هیده  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  هب  ار  تعکر  راهچ  هبنـش  زور  سپـس  دیامن ، هیده  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
َّنِإ َّمُهَّللَا  .ِمالَّسلِاب  َْکنِم  انَّبَر  انِّیَح  ُمالَّسلا  ُدوُعَی  َْکَیلِإَو  ُمالَّسلا  َْکنِمَو  ُمالَّسلا  َْتنَأ  َّمُهَّللَا  : » دـناوخب ار  اعد  نیا  اـهزامن  نیا  زا  تعکر 

َِکلوُسَر ِیفَو  َکِیف  ِیئآجَرَو  ِیلَمَأ  ِینِطْعَأَو  اهاّیِإ  ُهْغَِّلبَو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم و  یلَع  ِّلَصَف  ٍنالُف  ِْنب  ِنالَف  یلِإ  یِّنِم  ٌهَّیِدَه  ِتاعَکَّرلا  ِهِذـه 
يا .دوش  یم  یهتنم  وت  هب  تسا و  وت  زا  تمالـس  و  یتسه ، بیع  ره  زا  ملاس  هدنهد و  تمالـس  وت  ایادـخ ! راب  ِِهلآَو ؛» ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص 

رب سپ  تسا ،  (1) دـنزرف …  هب …  نم  زا  يا  هیدـه  [ زامن ي   ] اه تعکر  نیا  ایادـخ ! راب  .يوگ  ّتیحت  ار  ام  مالـس  اب  ام ! راگدرورپ 
وا و رب  وت  دورد  هک  وت -  لوسر  وت و  هراـبرد  ار  میوزرآ  دـیما و  ،و  ناـسرب وا  هب  ار  هیدـه  نیا  و  تسرف ، دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و 

.يامرف اطع  نم  هب  داب -  شلآ 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  نآرق  تئارق  ءادها  مجنپ : لهچ و 

هدروآ تیاور  هریغملا  نب  یلع  زا  یفاک  رد  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  مالـسالا  هقث  هچنآ  دراد  تلالد  نآ  بابحتـسا  تلیـضف و  رب  و 
بـش ره  رد  نآرق  ندرک  متخ  هب  عجار  وت  ّدَـج  زا  مردـپ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  نسحلاوبا  ترـضح  هب  : » دـیوگ هک 

هام دوب : هدومرف  وت  ّدـج  زین ؟]  ] ناضمر هام  رد  دوب : هتـشاد  هضرع  بانج  نآ  هب  .بش  ره  رد  دوب : هدومرف  وا  هب  وت  ّدـج  .دوب  هدیـسرپ 
[. زین  ] ناضمر
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سپـس .درک  یم  متخ  ناضمر  هام  رد  راب  لهچ  ار  نآرق  مردپ  نآ  زا  سپ  .مناوتب  هک  ردق  ره  ات  يرآ ، دوب : هتـشاد  هضرع  وا  هب  مردپ 
لاغتـشا و تغارف و  رادقم  هب  مدرک  یم  متخ  ار  نآ  زا  رت  مک  ای  مدوزفا و  یم  وا  رب  هک  اسب  مدرک ، یم  متخ  ار  نآ  مردـپ  زا  دـعب  نم 

یمتخ مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  و  متخ ، کی  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يارب  دوش  رطف  زور  هاـگره  سپ  ما ، یلاـح  یب  طاـشن و 
هک ماگنه  نآ  زا  هک  مهد ، یم  رارق  دسر  امش  هب  ات  مالـسلا  مهیلع  همئا  يارب  سپـس  رگید ، یمتخ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  يارب  رگید و 

مالـسلا هیلع  مظاک  ماما  تسه ؟ میارب  یـشاداپ  هچ  راک  نیا  ببـس  هب  .ما  هداد  رارق  امـش  يارب  نآرق  متخ  کـی  ما  هدوب  لاـح  نیا  رد 
هس تسا ؟ نم  يارب  یشاداپ  نینچ  ربکا ! هَّللا  مدرک : ضرع  .یـشاب  مالـسلا  مهیلع  نانآ  اب  تمایق  زور  هک  تسا  نآ  وت  شاداپ  دومرف :

(1) «. يرآ دومرف : هبترم 

ربمغیپ هب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  لمع  نآ  رب  باوث  ندش  ّبترتم  مالسلا  هیلع  ماما  نانخس  زا  رهاظ  هک  نیا  لالدتسا  هجو  میوگ : یم 
دیآ یم  رب  نینچ  يوار  هتفگ  زا  هکلب  تسا ، هدوبن  هدش  دای  ناماما  رد  یتیـصوصخ  تسا و  ناشیا  هب  بّرقت  دوش و  یم  هیدـه  ماما  و 

نآ زا  تفگ : اذـل  تسا ، هدوب  شناـمز  ماـما  ترـضح  نآ  نوـچ  داد  یم  رارق  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  يارب  ار  نآرق  متخ  کـی  هک 
ثیدح و نیا  هظحالم  زا  لصاح  .دومرف و  نیسحت  ار  وا  قیدصت و  ار  شراک  مالـسلا  هیلع  ماما  و  ما …  هدوب  لاح  نیا  رد  هک  ماگنه 

مهیلع هَّللا  مالـس  نیموصعم  همئا  زا  کـی  ره  يربک و  هقیّدـص  مرکا و  ربـمغیپ  هب  نآرق  تئارق  ندرک  هیدـه  بابحتـسا  نآ : رد  ّتقد 
 - میدروآ رت  شیپ  هک  نانچ  ناشیا -  هب  زامن  ندرک  هیده  تسا  نیا  دّیؤم  .دشاب و  یم  نیعمجا 

ص:303

ص 5. باب 5 ، ج 98 ، راونالاراحب ، . 368 - 1

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 315 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_303_1
http://www.ghaemiyeh.com


میراتساوخ لجوّزع -  دنوادخ -  زا  ددرگ ، یم  رهاظ  مالسلا  مهیلع  ناشیا  تایاور  رد  رگشواک  يارب  هک  دراد  زین  يرگید  دهاوش  و 
.دهد قیفوت  راک  نیا  يارب  وا ، لآ  دمحم و  قح  هب  هَّللا  ءاش  نا  ار  نینمؤم  همه  ام و  هک 

دنوادخ زا  تعافش  بلط  لسوت و  مشش : لهچ و 

 - هجرف هَّللا  لجع  ترضح -  نآ  هلیسو  هب 

، یلاعت يادخ  يوس  هب  عیفش  تسوا  و  تسا ، دنوادخ  ناوضر  يوس  هب  هار  و  دنیآرد ، نآ  زا  هک  تسا  هَّللا » باب   » بانج نآ  هک  اریز 
: هک هدـمآ  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  تایاور  رد  هک  ناـنچ  دـننک ، لّـسوت  نآ  هب  هدومرف  رما  ار  شناگدـنب  هک  دـنوادخ  مسا  تسوا  و 
اه نآ  اب  ار  وا  تسا ، اـه  ماـن  نیرت  کـین  دـنوادخ  يارب  و  (1) ؛ اِهب » ُهوُعْداَف  ینْـسُحلا  ُءآمْـسَألا    ِ ِهَّللَو : » یلاعت يادـخ  هدومرف  هرابرد 
وا اه  نآ  هلیسو  هب  هدومرف  رما  ار  شناگدنب  دنوادخ  هک  اه ) مان  نیرت  کین   ) ینسح ءامسا  نآ  مییام  مسق  ادخ  هب  دندومرف : .دیناوخب 

دراوم نیا  هب  راصتخا  تیاعر  تهج  هب  هک  نشور ، شنیب  لها  يارب  تسا و  رایسب  بلطم  نیا  دهاوش  (2) و  [. دننک اعد  و   ] دنناوخب ار 
.مینک یم  افتکا 

يادخ زا  ام  هلیسو  هب  دوش  دراو  امش  رب  يراتفرگ  یتخس و  هاگره  : » دومرف هک  هدمآ  مالسلا  هیلعاضر  ترضح  نامیالوم  زا  راحب  رد 
(3) اِهب » ُهوُعْداَف  ینْسُحلا  ُءآمْسَألا    ِ ِهَّللَو  -: » ّلجوّزع يادخ -  هدومرف  ینعم ]  ] تسا نیا  و  دیهاوخب ، کمک  ّلجوّزع -  - 
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: هدـمآ نینچ  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هلیـسو  هب  یلاعت  يادـخ  هب  لُّسوت  ياهاعد  رکذ  رد  حابـصملا  سبق  زا  لقن  هب  باتک  ناـمه  رد  و 
ِعیِمَج یلَع  ِِهب  ِینَْتنَعَأ  ّالِإ  ِنامَّزلا  ِبِحاص  َِکتَّجُحَو  َکِِّیلَو  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  : » مالـسلا هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  هب  لّـسوت 

َعیِمَجَو يِدـْلُوَو  ٍنیَدَو  ٍّمَغَو  ٍّمَهَو  ٍّوُدَـع  َّلُک  ِینَْتیَفَکَو  يِدوُهْجَم  َغََلب  ْدَـقَف  ِِهب  ِینَْتنَعَأَو  ٍغابَو  ٍغاـطَو  ٍذُوم  ِّلُـک  َهَنوُؤَم  ِِهب  ِینَْتیَفَکَو  يِرُومُأ 
« َنیَِملاعلا َّبَر  َنیِمآ  ِیتَّصآخَو  ُهُْرمَأ  ِینِینْعَی  ْنَمَو  ِیناوْخِإَو  ِیلْهَأ 

ّرش وا  رطاخ  هب  ینک و  ما  يرای  روما  مامت  رب  ارم  هک  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  تتّجح  ّیلو و  ّقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  ایادخ !
هنوگره هدیسر و  رخآ  هب  مشالت  هک  یهد  يرای  ارم  ترضح  نآ  هب  ینادرگ و  رود  نم  زا  ار  يرگمتس  شکرـس و  يذوم و  هنوگره 

، دوش یم  طوبرم  نم  هب  شراک  هک  سک  ره  مناردارب و  منادناخ و  مامت  منادنزرف و  نم و  زا  ار  ضرق  هودنا و  ّمغ و  ّمه و  نمـشد و 
(1) .نایملاع راگدرورپ  يا  يامرف  تباجا  ینک  تیافک  مکیدزن ، ناگتسب  و 

: دومرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترـضح  مدینـش  تفگ : هک  هدمآ  یـسراف  ناملـس  زا  یعادلا  هّدع  باتک  زا  لقن  هب  راحب  رد  و 
ار اه  نآ  دهاوخب  امـش  زا  یگرزب  ياه  تجاح  سک  ره  هک  تسین  نینچ  ایآ  نم  ناگدنب  يا  دیامرف : یم  لجوّزع -  يادـخ -  انامه 

تـشادیمارگ هب  ار  تجاح  نآ  هک  دروایب  هطـساو  امـش  دزن  دارفا  نیرت  بوبحم  هلیـسو  هب  هک  نیا  رگم  دیزاس  یمن  هدروآرب  وا  يارب 
دزن قولخم  نیرترب  نیرت و  یمارگ  هک  دینادب  دینک و  هجوت  دیروآ ، یم  رب  ناشیا  يارب  هدننک  تعافش 
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یتجاح سک  ره  انامه  دنتسه ، دنوادخ  يوس  هب  لئاسو  هک  یناماما  وا  زا  دعب  تسا و  یلع  وا  ردارب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  نم 
، ددرگ عفد  وا  زا  نآ  ررـض  دهاوخ  یم  هک  دوش  رادـیدپ  نآ  رب  یگرزب  هثداح  ای  تسا  راتـساوخ  ار  نآ  عفن  هک  دراد  تیمها  شیارب 

یم عیفـش  وا  دزن  ار  شناسک  نیرتزیزع  یـسک  هک  يا  هنوگ  نیرتهب  هب  دنک ، اعد  وا  موصعم  نادناخ  دمحم و  [ هلیـسو  ] هب ارم  هک  دیاب 
.دروآرب مهاوخ  وا  يارب  ار  تجاح  نآ  دروآ  یم  رب  ار  نآ  دیرب 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  رب  تجاح  ضرع  ندومن و  هجوت  یهاوخداد و  متفه : لهچ و 

هک تسا  یسک  سرداد  و  تسا ، هدمآ  هدیدرگ  تیاور  شترضح  زا  هک  یترایز  رد  هک  نانچ  تسا ، قلخ ]  ] سردایرف بانج  نآ  هک 
هیلع ترـضح  نآ  و  تسا -  هدش  تیاور  نآ  ریغ  راحب و  رد  و  هدـمآ ، ءافولا  وبا  نایرج  رد  هک  هنوگ  نامه  دـنک -  یهاوخداد  وا  زا 

ّتینوصم نابهگن  ناـکانمیب و  هدـنهد  تاـجن  ناـگتخیرگ و  هاـنپ  هدـنامرد و  هراـچیب  [ ره  ] سرداـیرف تما و  مکحم  راـصح  مالـسلا :
ماّیا رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  هک  ییاعد  رد  هدش  دراو  شموصعم  ناردپ  بانج و  نآ  هرابرد  هک  نانچ  تسا -  ناهاوخ 

هب سک  ره  ْمُْکَیلِإ ؛» َأََجل  ْنَم  َنِمَأَو  ْمُِکب  َکَّسَمَت  ْنَم  َزاف  : » هدـمآ نینچ  هعماج  تراـیز  رد  (1) و   -. تسا هدیدرگ  تیاور  نابعـش  هام 
(2) .تشگ نمیا  يارس ] ود  ره  یتخبدب  يور و  جک  زا   ] دروآ هانپ  امش  هب  سک  ره  دش و  زوریپ  راگتسر و  تسج  کّسمت  امش 
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نآ مینیب -  یم  مدرم  مومع  لاوحا  رد  هک  نانچ  ّتیعر -  هفیظو  تفگ : ناوت  یم  هکلب  تسه ، بلطم  نیا  رب  يرگید  رایسب  دهاوش  و 
هویـش تداع و  نیا  هراومه  هک  نانچمه  دـننک ، هعجارم  دوخ  سیئر  هب  ناـمز  ره  رد  ناشنانمـشد  عفد  تهج  تاّـمهم و  رد  هک  تسا 
يارب هک  نانچ  دنا ، هدومن  یم  هضرع  مالسلا  مهیلع  دوخ  ِناماما  رب  ار  دوخ  جیاوح  اه و  هوکـش  هک  تسا ، هدوب  نافرع  تیالو و  لها 

فیاظو و مالـسلا و  هیلع  ماما  دوجو  دـیاوف  هلمج  زا  تفگ : ناوت  یم  هکلب  .تسا  حـضاو  نشور و  ناشیا  راثآ  رابخا و  رد  هدـنهوژپ 
.تسا ناگدنهانپ  یسرداد  ناگراچیب و  هب  ندرک  کمک  دوش -  یم  رهاظ  تایاور  زا  هک  نانچ  وا -  بصانم  اه و  هویش 

ییامنهار ار  وا  شناتسود  دوش ، متس  وا  رب  رگا  دشاب ، يذوفن  بحاص  ردتقم  سیئر  يایاعر  زا  مدرم ، زا  سک  ره  دیدرت  نودب  هکلب 
دوخ تجاح  ارچ  هک  دنیامن  تّمذم  شنزرـس و  ار  وا  نادنمدرخ  دنکن  ار  راک  نیا  رگا  و  درب ، تیاکـش  سیئر  نآ  دزن  هک  دـننک  یم 

ناـمیالوم بحاـص و  هب  ندروآ  يور  ناـم  جـئاوح  تاّـمهم و  رد  هاـگره  تفگ : ناوت  یم  يور  نیا  زا  .تسا  هدرکن  هضرع  وا  رب  ار 
رما نآ  هب  ار  اـم  یلاـعت  يادـخ  هک  ار  دوخ  هفیظو  نوـچ  دـنام ، میهاوـخن  ناـما  رد  يراوـخ  ّتلذ و  زا  مییوـگ  كرت  ار  مالـسلا  هیلع 
سپ (1) ؛ ِهَّللا » ِلْضَف  ْنِم  اوُغَْتباَو  ِضْرَألا  ِیف  اوُرِـشَْتناَف  : » یلاعت يادـخ  هدومرف  لـیوأت  رد  هچنآ  زا  هک  ناـنچ  میا ، هدرک  كرت  هدومرف 

مالـسلا مهیلع  ایـصوا  هب  رباج  ثیدح  رد  هک  دوش  یم  رهاظ  .دیدرگ  راتـساوخ  ار  دـنوادخ  مرک  لضف و  دـیوش و  هدـنکارپ  نیمز  رد 
دوخ روما  رد  هک  تسا  نآ  یسک  ره  هفیظو  سپ  تسا ، هدیدرگ  ریسفت 
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ناگدـش تمالم  زا  ددرگ  دراو  اه  تنحم  اه و  يراتفرگ  وا ، رب  دـیوگ و  كرت  ار  راـک  نیا  هاـگره  دربن و  هاـنپ  شناـمز  ماـما  هب  زج 
دنوادخ نیمز  رگم  (1) ؛ اهِیف » اوُرِجاُهتَف  ًهَعِـساو  ِهَّللا  ُضْرَأ  ْنُکَت  َْملَأ  : » دوش یم  بطاخم  یلاعت  يادـخ  هدومرف  هب  هک  تسا  راـکنایز 

.دییامن ترجه  نآ  رد  هک  دوبن  روانهپ 

نآ زا  هک  هداد  رارق  دوخ  باب  نامز  ره  رد  ار  تّجح  ماـما و  دـنوادخو ، مییآرد  اـه  هناـخ  هب  اـه  برد  زا  هک  میا  هتفاـی  روتـسد  زینو 
.مینک عُّرضت  دنوادخ  هاگرد  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هلیسو  هب  هک  میا  هدش  رومأم  و  دنیآرد ،

ییاـنیب و ياراد  وا  هک  اریز  دـنرادن ، یتواـفت  مه  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  تبیغ  روضح و  میوگ : یم  یتـسناد ، ار  روما  نیا  هک  نوـنکا 
لاوحا زا  زیچ  چیهو  تسا ، هدمآ  ینعم  نیا  هدیـسر  بانج  نآ  دوخ  زا  هک  ترـضح  نآ  ترایز  رد  هک  نانچ  تسا ، لماک ]  ] ییاونش
یعطق روما  زا  ام  دزن  بلطم  نیا  هکلب  هدـیدرگ ، حیرـصت  رتاوتم  هکلب  ضیفتـسم  تایاور  رد  هک  نانچ  تسین ، هدیـشوپ  ماـما  رب  مدرم 

.تسا هدش  دراو  رابخا  رد  هک  نانچ  دنشاب ، یمن  عنام  لیاح و  قولخم ، زا  یسک  ماما و  نیب  اه  هدرپ  اه و  هوک  اهراوید و  و  تسا ،

زا لـقن  هب  هّجحملا  فشک  باـتک  رد  سوواـط  نب  یلع  لـجا  دّیـس  هک  تسا  یتیاور  میتـفگ  هچنآ  رب  هفاـضا  بلطم  نیا  رب  دـهاش  و 
نسحلاوبا ترـضح  هب  تسا : هدروآ  نینچ  هدرب  ار  شمان  هک  یـسک  زا  هللا  همحر  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  مدقا  خیـش  لئاسر  باتک 

یصوصخ تاجاح  تسا  لیام  یصخش  متشون : مالسلا  هیلع  [ يداه ماما  ]
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باوج رد  ترـضح  نآ  سپ  دـیوگزاب ، شراگدرورپ  اب  دراد  تسود  هک  هنوگ  نامه  دراذـگ  نایم  رد  شیوخ  ماما  اب  ار  يرارـسا  و 
.دیسر دهاوخ  وت  هب  باوج  انامه  هک  هدب  تکرح  نآ ] نتفگ  لکش  هب   ] ار تیاه  بل  سپ  یتشاد ، یتجاح  رگا  تشون :

رد دیوگ : دزاس -  رادیاپ  تباث  لوق  رب  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  یناهفصا -  يوسوم  یقت  دمحم  باتک  نیا  فِّنـصم 
بانج نآ  يوس  هب  سپ  دیـسر ، ارف  ناضمر  هام  لاح  نیا  رد  دـش ، تخـس  ملاوحا  رایـسب و  میاه  ضرق  هتـشذگ  ياـه  لاـس  زا  یکی 
زامن یتقو  متـشاد ، هضرع  هیلع -  همالـسو  هَّللا  تاولـص  ترـضح -  نآ  رب  ار  متجاـح  اـه  بش  زا  یکی  هاگرحـس  رد  مدومن و  هجوت 

بایفرـش مالـسلا  هیلع  باـنج  نآ  رادـید  هب  باوخ  رد  متفر و  باوـخ  هب  متـشگرب ؛ ملزنم  هب  مدروآ و  ياـج  هب  دجـسم  رد  ار  حـبص 
زا سپ  یتقو  .میناسرب  وت  هب  میریگب و  دوخ  صاخ  ناتـسود  صاخ  لام  زا  ات  ینک  ربص  دیاب  يردق  دومرف : نم  هب  یـسراف  هب  متـشگ ،

نینّیدتم زا  یکی  هک  دوب  هتـشذگن  یهام  دنچ  نآ  زا  سپ  دوب ، هدش  رود  نم  زا  هودنا  مغ و  متفای و  رّطعم  ار  اضف  مدش  رادـیب  باوخ 
هَّلل دمحلاو  تسا ، مالـسلا  هیلع  ماما  مهـس  زا  نیا  تفگ : نم  هب  و  مدرک ، ادا  ار  میاه  ضرق  اه  نآ  هلیـسو  هب  هک  دروآ  میارب  یهوجو 

.ماعنالا ّیلو  نیملاعلا  ّبر 

هکلب تسین ، دّیقم  یـصوصخم  تقو  نّیعم و  یگنوگچ  صاخ و  نابز  هب  ترـضح  نآ  هب  تجاح  ضرع  هثاغتـسا و  هک  نادـب  هجوت :
يارب یلو  دـشاب ، یم  خـسار  داـقتعا  تباـث و  نیقی  ناـهانگ و  زا  هبوـت  لـماک و  هجوـت  لد و  حالـصا  تسا ؛ مهم  باـب  نیا  رد  هچنآ 

اهاعد اه و  یگنوگچ  تجاح ، ندرک  هضرع  هثاغتسا و 
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بوبحم ترـضح و  نآ  هب  بّرقت  رد  ات  دنوش ، هتفرگ  راک  هب  میدرک  دای  هچنآ  مامـضنا  هب  تسا  هتـسیاش  هک  هدش  دراو  ییاه  هعقر  و 
.درک میهاوخ  دای  باتک  همتاخ  رد  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  ار  اه  نآ  ددرگ  رترثؤم  وا  دزن  ندش 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  مدرم  ندرک  توعد  متشه : لهچ و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  مدرم  ندرک  توعد  متشه : لهچ و 

هب رما  تلیـضف  رد  هچنآ  ماـمت  دـنک  یم  تلـالد  نآ  تلیـضف  رب  و  تسا ، تاداـبع  نیرت  بجاو  تاـعاط و  نیرت  مهم  زا  راـک  نـیا  و 
هک نیا  رب  هفاضا  هدـیدرگ ، دراو  قح  هار  هب  مدرم  داـشرا  تیادـه و  تلیـضف  رد  هچنآ  ماـمت  و  هدـمآ ، تاـیاور  تاـیآ و  زا  فورعم 
رد هک  نانچ  دـنک ، توعد  ناشیا  هب  ار  مدرم  درادـب و  تسود  ار  نانآ  هک  تسا  یـسک  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  زا  سپ  قیـالخ  نیرتهب 

رتهب دـباع  رازه  داتفه  زا  دـنک  توعد  ناشماما  هب  ار  نانآ  دزومایب و  ار  ناشنید  فراعم  مدرم ، هب  هک  یِملاع  اـنامه  و  هدـمآ : تیاور 
.تسا

هیلع قداص  ماما  هَّللادبع  یبا  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدروآ  تیاور  دلاخ  نب  نامیلـس  زا  یحیحـص  دنـس  هب  هللا  همحر  ینیلک  خیـش  و 
 - يادخ يرآ ، دومرف : ترضح  منک ؟ توعد  رما  نیا  هب  ار  نانآ  ایآ  دریذپ  یم  ارم  نخـس  هک  مراد  ینادناخ  متـشاد : هضرع  مالـسلا 
هک یناسک  يا  (1) ؛ ُهَراجِحلاَو » ُساّنلا  اَهُدُوقَو  ًاران  ْمُْکِیلْهَأَو  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  : » دـیامرف یم  شباـتک  رد  لـجوّزع - 

(2) .دننآ هدنزورف  اراخ  گنس  و  قفانم ] رفاک و   ] مدرم هک  یشتآ  زا  دیراد  هاگن  ار  شیوخ  هداوناخ  دوخ و  دیا  هدروآ  نامیا 
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انْذَخَأ ْذِإَو  : » تسا یلاعت  يادخ  هدومرف  ریـسفت  رد  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  رد  هک  سب  نیمه  ماقم  نیا  رد  ار  وت  و 
نامیپ لیئارـسا  ینب  زا  هک  یماگنه  دیرآ  دای  و  یماتَیلاَو (1) ؛ یبْرُقلا  يِذَو  ًاناسْحِإ  ِْنیَِدلاْولِابَو  َهَّللا  َّالِإ  َنوُُدبْعَت  َلِیئارْـسِإ ال  ِیَنب  َقاثیِم 

 - يادخ هدومرف  اّما  و  دومرف : .دـینک  یکین  ناسحا و  نامیتی  نادـنواشیوخ و  ردام و  ردـپ و  هب  دـیتسرپن و  ار  يادـخ  زج  هک  میتفرگ 
هدومرف دیکأت  ار  نامیتی  هب  یکین  ّلجوّزع -  دنوادخ -  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یتسرد  هب  نامیتی ) و   -: ) ّلجوّزع

سک ره  تخاس و  دهاوخ  نوصم  ار  وا  دنوادخ  دنک  يرادهگن  ظفح و  ار  نانآ  هک  نآ  ره  سپ  دنا ، هدش  ادج  ناشیاهردپ  زا  نوچ 
دنوادخ دـشکب ، یمیتی  رـس  رب  ار  دوخ  تسد  رهم  يور  زا  سک  ره  تشاد و  دـهاوخ  یمارگ  ار  وا  دـنوادخ  درادـب ، یمارگ  ار  نانآ 

رد و  دشاب ، رت  گرزب  تسا  نآ  رد  هچ  ره  ایند و  زا  هک  دهد  رارق  یخاک  هتشذگ  شتـسد  ریز  زا  هک  ییوم  ره  هب  تشهب  رد  وا  يارب 
نیا زا  رت  تخـس  و  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  .دننادواج و  نآ  رد  اه  نآ  دنرب و  تّذل  اه  هدـید  دـننک و  اهتـشا  اه  لد  هچنآ  تسا  نآ 

شنید ماکحا  عیارش و  زا  هچنآ  رد  وا  مکح  دنادن  دسرب و  وا  روضح  هب  دناوتن  ددرگ ، ادج  شماما  زا  هک  تسا  میتی  نآ  لاح  یمیتی ،
ندید زا  و  لهاج ، ام  تعیرش  هب  تبسن  هک  یسک  و  دنادب ، ار  ام  مولع  ام  نایعیـش  زا  هک  نآ  ره  دینک  هجوت  تسیچ ، ددرگ  یم  راچد 

دـنک و داشرا  تیادـه و  ار  وا  سک  ره  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا ، هدـیناشن  ناـماد  رب  یمیتی  دـیامن ، تیادـه  ار  تسا  هدـنام  مورحم  اـم 
هاگلزنم  ] یلعا قیفر  رد  دزومایب ، وا  هب  ار  ام  تعیرش 
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.تفگ ثیدح  میارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  شناردپ  زا  مردپ  ار  نیا  دوب ، دهاوخ  ام  اب  تشهب ] صوصخم 

یکیرات زا  ار  نامنایعیش  يافعض  دنادب و  ار  ام  تعیرش  ام  نایعیش  زا  سک  ره  دومرف : مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  و 
رون زا  یجات  شرـس  رب  هک  دـمآ  دـهاوخ  یلاح  رد  تمایق  زور  درب ، نوریب  میا  هداد  وا  هب  ام  هک  یملع  رون  هب  .ناـش  یناداـن  لـهج و 

رتدنمـشزرا تسه  نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  نآ  رات  نیرت  مک  هک  دشاب  وا  رب  يرویز  دشخرد و  یم  تاصرع  نآ  لها  مامت  رب  هک  دشاب 
مالـسلا مهیلعدمحم  لآ  زا  یـضعب  نادرگاش  زا  یملاع  نیا  ادخ ! ناگدنب  يا  دنز : یم  گناب  يدانم  دنوادخ  يوس  زا  سپـس  .تسا 

نیا یکیراـت  تریح  زا  ار  وا  اـت  دزاـیب  تسد  شروـن  هب  هدروآ ، نوریب  لـهج  ینادرگرـس  زا  اـیند  ردار  سک  ره  دـینک  هجوـت  تسا ،
شلد زا  یلهج  ای  هتخومآ ، وا  زا  یکین  راـک  اـیند  رد  هک  یـسک  ره  سپ  دـیامن ، نوریب  تشهب  دـنلب  ياـههاگلزنم  يوس  هب  تاـصرع 

.دنیآ وا  يوس  هب  دوب  هدرک  نشور  شیارب  ار  يا  ههبش  ای  هتخاس ، نوریب 

: تشاد هضرع  ترضح  نآ  هب  و  دش ، بایفرش  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  يربک  هقیّدص  روضح  هب  نز  کی  و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
سپ .مسرپب  امش  زا  ار  اه  نآ  ات  هداتسرف  امش  تمدخ  هب  ارم  هدیدرگ ، هبتـشم  وا  رب  یلئاسم  شزامن  رما  رد  هک  مراد  یناوتان  ردام  نم 

راب نیموس  سپـس  .داد  باوج  ترـضح  نآ  درک و  حرطم  رگید  لاؤس  .دومرف  خـساپ  شلّوا  لاؤس  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح 
دیشک تلاجخ  لاؤس  ترثک  زا  هاگ  نآ  .تفرگ  باوج  دومن و  حرطم  لاؤس  هد  ات  دینش  خساپ  درک و  لاؤس 
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یهاوخ یم  هچنآ  زا  وگب و  دومرف : مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  .مهدـن  ناـتتمحز  رگید  ادـخ  لوـسر  تخد  يا  تشاد : هضرع  و 
ینیگنـس وا  رب  ایآ  دشاب  رانید  رازه  دص  شا  هیارک  و  دربب ، ماب  هب  ار  ینیگنـس  راب  هک  دوش  ریجا  زور  کی  یـسک  رگا  ایآ  نک ، لاؤس 

يدیراورم رادقم  زا  شیب  [ مهد یم  باوج  هک   ] هلأسم ره  يارب  نم  دومرف : مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  زگره ، تفگ : رتخد  دنک ؟ یم 
ياـملع اـنامه  دوـمرف : یم  مردـپ  مدینـش  دـنکن ، ینیگنـس  نم  رب  هک  تسا  راوازـس  سپ  مراد ، ترُجا  دـنک  ُرپ  ار  شرع  اـت  نیمز  هک 
داـشرا هار  رد  ناـشیا  شـشوک  ناـشمولع و  يرایـسب  ردـق  هب  تمارک  ياـه  تعلخ  زا  اـه  نآ  رب  سپ  دـنوش  یم  روشحم  اـم  ناـیعیش 
يداـنم سپــس  دوـش  یم  هدـیناشوپ  روـن  زا  هـلُح  نوـیلیم  کـی  ناـشیا  زا  یکی  رب  هـک  اـج  نآ  اـت  دوـش ، یم  تیاـنع  ادـخ  ناگدــنب 

زا ناشندـش  ادـج  زا  سپ  ار  نانآ  هک  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  نامیتی  ناراد  هدـهع  يا  دـنز : یم  گناب  ّلجوّزع -  نامراگدرورپ - 
ار ناش  رقف  دـیتفرگ و  لّفکت  تحت  هک  ینامیتی  دنیامـش و  نادرگاش  نانیا  دـیا ، هداد  شرورپ  دـنا  هدوب  اه  نآ  ناماما  هک  ناشناردـپ 
هب ماتیا  نآ  زا  مادک  ره  رب  هاگ  نآ  دـیناشوپب ، دـیا  هتخومآ  نانآ  هب  ایند  رد  هک  ار  یمولع  ياه  تعلخ  ناشیا  رب  سپ  دـیدرک ، ناربج 
دص هک  تسه  یـسک  نامیتی -  ینعی  اه -  نآ  نیب  رد  هک  ییاج  ات  دنـشخب ، یم  تعلخ  دنا  هتفرگ  ارف  ار  اه  نآ  مولع  زا  هک  يرادقم 

.دنـشخب یم  ییاه  تعلخ  دـنا  هتخومآ  يزیچ  اه  نآ  زا  هک  یناـسک  هب  ماـتیا  نیا  نینچ  مه  و  دوش ، یم  هداد  وا  هب  هّلُح   ] تعلخ رازه 
مامت ار  نامیتی  ياه  تعلخ  ات  دـیهد  تعلخ  رگید  راب  دـنا  هدوب  نامیتی  لّفکتم  هک  ییاملع  نیا  رب  دـیامرف : یم  یلاـعت  يادـخ  سپس 

ربارب دنچ  دنیامن و 
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همطاف ترضح  .ددرگ  یم  اطع  ییاه  تعلخ  رگید  راب  دوب  هدش  اطع  نانآ  هب  دنـشخبب  نامیتی  رب  هک  نآ  زا  شیپ  ار  هچنآ  سپ  دننک ،
نویلیم کی  ایند )  ) دـبات یم  نآ  رب  باتفآ  هچنآ  زا  اه  تعلخ  نآ  زا  رات  کی  هک  یتسرد  هب  دـنوادخ ، ِزینک  يا  دومرف : مالـسلا  اهیلع 

.تسا هتخیمآ  یتحاران  ندش و  مک  هب  [ ایند روما   ] نیا هک  اریز  تسا ، رترب  رتهب و  راب 

رد هدیدرگ و  ادج  شنارورس  زا  هک  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  میتی  لّفکتم  تلیـضف  دومرف : مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  ترـضح  و 
بآ ار  وا  هک  میتی  روما  دّهعتم  رب  يرترب و  دهد ، حیضوت  هدش  هبتشم  وا  رب  هچنآ  و  درب ، نوریب  شلهج  زا  ار  وا  هک  هداتفا  لهج  يداو 

.دشاب یم  اهُس  هراتس  رب  دیشروخ  يرترب  نوچمه  دهد ، یم  اذغ  و 

هتشاد هک  ییاه  تنحم  اهراشف و  رطاخ  هب  هک  ام  نامیتی  زا  یکی  سک  ره  هدومرف : نینچ  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  و 
وا هب  یلاعت  يادخ  دیامن ، شتیاده  هک  نیا  ات  دناسرب  وا  هب  هداتفا  شتسد  هب  هک  ام  مولع  زا  و  دنک ، تلافک  ار  هدیدرگ  ادج  ام  زا  میا 
هک یفرح  ره  هرامش  هب  وا  يارب  تشهب  رد  نم ! ناگتـشرف  يا  مرتراوازـس ، يراوگرزب  هب  نم  هدننک ، تاساوم  میرک  هدنب  يا  دیامرف :

.دییازفیب وا  رب  اه  تمعن  ریاس  زا  تسا  اه  خاک  نآ  هتسیاش  هچنآ  و  دیهد ، رارق  خاک  نویلیم  کی  هدومن  میلعت 

مقولخم دزن  ارم  هک : دومرف  یحو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  یلاعت  يادـخ  تسا : هدومرف  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  و 
: دومرف مهد ؟ ماجنا  هنوگچ  ار  راک  نیا  اراگدرورپ ! تفگ : مالسلا  هیلع  [ یسوم ، ] نک بوبحم  نم  دزن  ارم  قولخم  زاس و  بوبحم 
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ای ینادرگزاب ، هدرک  رارف  ما  هناخ  ِرد  زا  هک  ار  يا  هدنب  رگا  سپ  .دنرادب  تسود  ارم  ات  روآ  ناشدای  هب  ارم  ياه  شـشخب  اه و  تمعن 
اه بش  يرادـب و  هزور  ار  اهزور  هک  لاس  رازه ]  ] دـص تداـبع  زا  وت  يارب  يروآ ، هار  هب  ار  هداـتفا  رود  نم  هاـگرد  زا  هک  یهارمگ 

رود نآ  درک : ضرع  دّرمتم ، راـکهانگ  دومرف : تسا ؟ مادـک  وت  زا  هدرک  رارف  هدـنب  نیا  تفگ : یـسوم  .تسا  رتهب  يراد  ياـپب  زاـمن 
نآ زا  سپ  وا  زا  بیاغ  و  دسانـش ، یمن  ار  وا  هک  تسا  لهاج  شنامز  ماما  هب  تبـسن  هک  یـسک  دومرف : تسیک ؟ وت  هاگرد  زا  هداـتفا 

ندیسر هلیسو  شراگدرورپ و  تدابع  هوحن  دزاس و  انشآ  شنییآ  هب  ار  وا  دناد ، یمن  ار  شنید  نییآ  تعیرش و  هک  هتخانش ، ار  وا  هک 
داب هدژم  ام  نایعیـش  ياملع  هورگ  يا  سپ  دومرف : مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  .دیامن  میلعت  يو  هب  ار  وا  يدونـشخ  هب 

.شاداپ نیرتشیب  باوث و  نیرت  گرزب  هب  ار  امش 

، دهد یم  ییانشور  مدرم  يارب  هک  تسا  یعمش  بحاص  نوچمه  ِملاع  تسا : هدومرف  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  یلع  نب  دمحم  ترضح  و 
لهج و یکیرات  هک  تسه  یعمش  وا  اب  ِملاع  روط  نیمه  و  دنک ، ریخ  ياعد  وا  يارب  دوش  ییامنهار  وا  عمـش  هلیـسو  هب  سک  ره  سپ 

تاجن ینادان  زا  ای  دـمآ ، نوریب  ینادرگرـس  زا  نآ  ببـس  هب  و  تفای ، ینـشور  وا  عمـش  اـب  هک  نآ  ره  سپ  درب ، یم  نیب  زا  ار  تریح 
تیاـنع یـشاداپ  هدرک  دازآ  ار  وا  هک  یـسک  يوم  ره  رادـقم  هب  راـک  نیا  زا  دـنوادخ  و  تسا ، خزود  زا  وا  ناگدـش  دازآ  زا  تفاـی ،

هقدص نآ  هکلب  دشاب ، رتهب  هدومرف : رما  لجوّزع -  دنوادخ -  هک  يا  هنوگ  نآ  زا  ریغ  هب  راطنق  رازه  دص  نداد  هقدص  زا  هک  دـیامرف 
يارب
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.دشاب رتهب  هبعک  هاگشیپ  رد  زامن  تعکر  رازه  دص  ندناوخ  زا  هک  دیامرف  تیانع  یشاداپ  وا  هب  دنوادخ  یلو  تسا ، لابو  شبحاص 

هک دنتسه ، شناتسد  مه  سیلبا و  ذوفن  هار  هدننک  دس  ام  نایعیش  ياملع  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دمحم  نب  رفعج  ترـضح  و 
یم عنام  دـنوش  طلـسم  نانیا  رب  وا  یبصاـن  ناوریپ  سیلبا و  هک  نیا  زا  و  دـنراد ، یم  زاـب  اـم  نایعیـش  يافعـض  رب  جورخ  زا  ار  اـه  نآ 

كرت و نایمور و  اب  هک  یـسک  زا  تسا  رتهب  راب  نویلیم  کی  دتـسیا  اپ  هب  راک  نیا  رب  ام  نایعیـش  زا  سک  ره  هک  دینک  هجوت  دندرگ ،
.ناشیا ياه  ندب  زا  وا  دنک و  یم  عافد  ام  ناتسود  نید  زا  نیا  هک  اریز  دزیخرب ، داهج  هب  زور ] نآ  رد  نیملسم  هدمع  نانمشد   ] رزخ

دهد تاجن  ار  دنا  هدش  ادج  ام  ندید  ام و  زا  هک  ام  نامیتی  زا  یمیتی  هک  هیقف  کی  دومرف : مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  ترـضح  و 
نآ و  دراد ، ار  شدوخ  ّمه  طقف  دـباع  اریز  تسا ، رترثؤم  سیلبا  رب  دـباع  رازه  زا  دزومایب ، وا  هب  ار  دراد  نآ  هب  زاـین  هچنآ  هک  نیا  هب 

نویلیم کی  زا  دنوادخ  دزن  وا  اذل  دناهرب ، وا  ناشکرـس  سیلبا و  لاگنچ  زا  هک  دراد  زین  ار  ادخ  ناگدـنب  ّمه  شدوخ  رب  هفاضا  ِملاع 
.تسا رتهب  دباع 

ناج تتّمه  يا  هدوب  يدرم  بوخ  دوش : یم  هتفگ  دـباع  هب  تمایق  زور  دومرف : نینچ  مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  و 
يا دوش : یم  هتفگ  هیقف  هب  و  وش ، لـخاد  تشهب  هب  سپ  یتفرگرب ، مدرم  زا  ار  تتمحز  ]و  یناـسر تاـجن  هب  ار  نآ  هک   ] هدوب تدوخ 

هک یسک  ره  يارب  ات  تسیاب  يا ، هدومن  تیاده  ار  وا  نامالغ  ناتسود و  هدرک و  لفکت  ار  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  نامیتی  هک  یسک 
[ سرد  ] وت زا 
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 … یهورگ و یهورگ و  وا  اب  هک  یلاح  رد  دوش  یم  تشهب  لخاد  ات  دتـسیا  یم  وا  هاگ  نآ  .ینک  تعافـش  هتخومآ  یلمع  اـی  هتفرگ 
هتخومآ وا  زا  هک  یسک  زا  و  دنا ، هتفرگ  میلعت  وا  زا  هک  دنتسه  یناسک  اه  هورگ  نآ  و  دوب ، دنهاوخ  درمش ) ترـضح  ار  هورگ  هد  ات  )

.تسا قرف  ردقچ  [ ملاع دباع و   ] تلزنم ود  نیا  نیب  دیرگنب  تمایق ، زور  ات  دنا  هتفرگ  سرد 

زا هک  دوش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  ماتیا  لّفکتم  هک  یـسک  اـنامه  دومرف : مالـسلا  هیلعداوج  ماـما  یلع  نب  دـمحم  ترـضح  و 
نانآ سپ  دنا ، هتشگ  ریسا  نامنانمـشد  زا  نایبصان  ناش و  نیطایـش  تسد  رد  هدنام و  نادرگرـس  دوخ  لهج  رد  هدش و  ادج  ناشماما 

دومن و بوکرـس  ناشیاه  هسوسو  ّدَر  اب  ار  نیطایـش  درب و  نوریب  ناش  تریح  زا  داد و  تاـجن  اـم  نانمـشد  نیطایـش و  لاـگنچ  زا  ار 
زا اه  هاگیاج  نیرتدـنلب  هب  دـنوادخ  دزن  یناـسک  نینچ  تخاـس ، روهقم  ناـش  ناـماما  لـیلد  ناـشراگدرورپ و  لـیالد  اـب  ار  ناـیبصان 
هام زایتما  نوچمه  دباع  نیا  رب  اه  نآ  لضف  .بُجُح و  یـسرک و  شرع و  نیمز و  رب  نامـسآ  تلیـضف  زا  شیب  دنبای ، يرترب  ناگدـنب 

.دشاب یم  نامسآ  رد  هراتس  نیرت  یفخم  رب  هدراهچ  بش 

هجرف هَّللا  لّجع  امش -  مئاق  تبیغ  زا  دعب  هک  املع  زا  یناسک  دندوبن  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  دمحم  نب  یلع  ترـضح  و 
ماد زا  ار  دنوادخ  فیعـض  ناگدنب  و  دننک ، عافد  دنوادخ  لیالد  اب  وا  نید  زا  دنیامن ، تلالد  وا  رب  دـننک و  توعد  وا  هب  فیرـشلا - 
نیا رگم  دنام  یمن  سک  چیه  دندوبن ] نانیا  رگا  ، ] دنیامن صالخ  نایبصان  ياه  هکبـش  زا  و  دـنزاس ، اهر  وا  ناشکرـس  سیلبا و  ياه 

رب ادخ  نید  زا  هک 
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ار نآ  ناّکس  یتشک  يادخان  هک  نانچمه  دنریگ ، یم  تسد  هب  ار  فیعـض  نایعیـش  ياه  لد  مامز  هک  دنتـسه  نانیا  یلو  تشگ ، یم 
.دنشاب یم  لجوّزع -  يادخ -  دزن  ناسک  نیرترب  نانآ  دراد ، تسد  رد 

ام تیالو  لها  ناتسود و  يافعض  روما  راد  هدهع  هک  ام  نایعیش  ياملع  دومرف : مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  یلع  نب  نسح  ترـضح  و 
نآ زا  هک  تسه  یجات  نانآ  زا  مادـک  ره  رـس  رب  دـشخرد ، یم  ناشیاه  جات  زا  اه  رون  هک  دـنیآ  یم  یلاـح  رد  تماـیق  زور  دنتـسه ،

ناشیاه جات  عاعش  سپ  تسا ، لاس  رازه  دصیـس  تفاسم  هب  نآ  ياه  هناخ  و  ددرگ ، یم  شخپ  تمایق  تاصرع  رد  اه  رون  نآ  اهجات 
زا و  هدرب ، نوریب  میلعت  شزومآ و  هب  لهج  یکیرات  زا  هدرک و  لّفکت  ار  وا  هک  یمیتی  چـیه  هاگ  نآ  دوش ، یم  رـشتنم  اه  نآ  مامت  رد 
الاب ار  ناشیا  اه  رون  نآ  سپ  دزای ، یم  تسد  اه  نآ  راونا  زا  يا  هبعش  هب  هک  نیا  رگم  دنامن  اجنآ  رد  تسا  هدیناهر  یهارمگ  تریح 

هدش و اّیهم  ناشیارب  ناش  ناملعم  دیتاسا و  راوج  رد  هک  ییاه  هاگلزنم  رب  سپـس  دـنناسر ، یم  تشهب  يادـنلب  هب  هک  نیا  ات  دـنرب  یم 
هک دنامن  نایبصان  زا  يا  یبصان  چیه  دنروآ و  یم  ناش  دورف  دراد ، رارق  دـنا  هدرک  یم  توعد  اه  نآ  هب  هک  ناش  ناماما  رـضحم  رد 

شتآ هرارـش  زا  وا  رب  و  دنک ، یم  لال  ار  شنابز  رک و  ار  شـشوگ  روک و  ار  شمـشچ  هک  نیا  رگم  دـسرب  وا  هب  اهجات  نآ  عاعـش  زا 
(1) .دننکفا ورف  منهج  نایم  هب  ار  نانآ  هاگ  نآ  دنراپسب ، خزود  نیرومأم  هب  ات  هدرک  لمح  ار  نایبصان  نآ  سپ  دنز ، یم  همدص  رتدب 
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ِهَنَـسَحلا ِهَظِعْوَـملاَو  ِهَمْکِحلاـِب  َکِّبَر  ِلـِیبَس  یلِإ  ُعُْدا   » لـحن هروـس  رد  ّلـجوّزع -  يادـخ -  هدوـمرف  دراد  تلـالد  دوـصقم  نـیا  رب  و 
اب اه  هویـش  نیرتهب  هب  نک و  توعد  وکین  هظعوم  تمکح و  هلیـسو  هب  تراگدرورپ  هار  هب  [ ار قلخ   ] (1) ؛» ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداجَو 

: تسا ینتبم  بلطم  هس  رب  هفیرش  هیآ  نیا  هب  داهشتسا  رد  نخس  و  يامنب …  هرظانم  ثحب و  نانآ 

لوا

لها ریاـس  يارب  یماـع  فیلکت  نآ  داـفم  یلو  هتـشگ  هجوتم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هب  باـطخ  رهاـظ  هک  دـنچ  ره  هک  نیا 
: یلاعت يادخ  هدومرف  دننام  دنراد ، تلالد  دارفا  ییامنهار  توعد و  موزل  رب  هک  یتایاور  تایآ و  یهاوگ  هب  تسا ، تناید  تفرعم و 

نانآ  (2) ؛» َنُونِعاّللا ُمُُهنَْعلَیَو  ُهَّللا  ُمُُهنَْعلَی  َِکئلوُأ  ِباتِکلا  ِیف  ِساّنِلل  ُهاّنََّیب  ام  ِدَْعب  ْنِم  يدُـهلاَو  ِتانِّیَبلا  َنِم  اْنلَْزنَأ  ام  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  »
نایب مدرم  يارب  ینامـسآ  باتک  رد  ار  اه  نآ  هک  نآ  زا  سپ  دـننک  یم  نامتک  میا  هدرک  لزان  ار  حـضاو  لیالد  تایآ و  زا  هچنآ  هک 

ٌهَّمُأ ْمُْکنِم  ْنُکَْتلَو  : » یلاعت يادخ  هدومرف  .دننک و  یم  تنعل  زین  هکئالم  سنا و  نج و  دنک و  یم  تنعل  دـنوادخ  ار  نانآ  میا ، هتـشاد 
هب و  دننک ، توعد  ریخ  هب  [ ار مدرم   ] هک دنـشاب  یهورگ  [ ناناملـسم  ] امـش زا  هک  دـیاب  (3) و  ؛» ِفوُْرعَملِاب َنوُُرمْأَیَو  ِْریَخلا  َیلِإ  َنوُعْدَـی 

.دنراد او  يراکوکین  فورعم و 

شوگ وت  هیاسمه  يا  یلو  میوگ  یم  وت  هب  ُهَراج ؛» اـی  یِعَمـساَو  ِینْعَأ  َكاـّیِإ  : » فورعم لـثم  قباـطم  نآرق  هک  هدـش  دراو  ربخ  رد  و 
زا لقع  تلالد  رب  هفاضا  .دش  لزان  .نک 
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ندومن تیاور  ملع و  رـشن  هب  نانآ  ندرک  جیـسب  اـملع و  نداد  رارق  و  ایـصوا ، بصن  ناربمغیپ و  نتخیگنارب  زا  ضرغ  هک  نیا  تهج 
هار نتخانـش  يارب  اه  نیا  همه  رکذ ، لها  زا  شـسرپ  هب  مدرم  ندـش  رما  ناشیا و  هب  ندروآ  يور  هب  مدرم  ندرک  قیوشت  و  ثیداحا ،

ملـسم ره  هفیظو  دنوادخ  هار  هب  ندرک  توعد  هک  دش  مولعم  سپ  تسا ، تداعـس  تاجن و  قیرط  هب  ندیـسر  و  هَّللا ) لیبس   ) دنوادخ
.تسا فراع 

مود

يدـیدرت هک  نانچ  ددرگ ، یم  لصاح  یلاعت  يادـخ  ياضر  نآ  ندومیپ  اـب  هک  تسا  یهار  نآ  هَّللا » لـیبس   » زا روظنم  دـیدرت  نودـب 
هدنب زا  یلاعت  يادخ  ياضر  هک  تسا  هّمات  ّتلع  نیا  هک  تسا ، ناشیا  زا  يوریپ  مالـسلا و  مهیلع  ناماما  نتخانـش  هار ، نآ  هک  تسین 

هَّللا لّجع  نامزلا -  بحاص  نامیالوم  نتخانـش  هک  نیا  امک  دشاب ، توبن  دیحوت و  هب  دقتعم  هک  دنچ  ره  دبای ، یمن  ققحت  نآ  نودـب 
دنوادخ ياضر  نآ  نودـب  هک  تسا  هدـنب  زا  یلاعت  يادـخ  يدونـشخ  همات  ّتلع  ترـضح ، نآ  زا  ندرک  يوریپ  و  فیرـشلا -  هجرف 

يور نیمه  زا  .دنک  رارقا  نآ  هب  دشاب و  دـقتعم  ناماما  ریاس  تماما  هب  دـنچ  ره  دـبای ، یمن  تاجن  و  ددرگ ، یمن  لصاح  وا  زا  لاعتم 
رارقا ناماما  ریاس  هب  هک  یسک  انامه  هدمآ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تشذگ  باتک  نیا  ياه  شخب  زا  یـضعب  رد  هک  یتیاور  رد 

هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  دشاب و  دقتعم  ناربمغیپ  ریاس  هب  هک  تسا  یسک  نوچمه  .دیامن  راکنا  ار  ماما  نیمهدزاود  دنک و 
رت شیپ  زین  ار  نآ  هک  یثیدـح  رد  هتفای  صاصتخا  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  نامیالوم  هب  تعافـش  بصنم  اذـل  .دـیامن  راـکنا  ار 

فصو رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  میدروآ 
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هدننک تعافـش  مالـسلا  هیلع  يدهم  و  ْمُهُعیِفَـش ؛» ُّيِدْهَملاَو  : » هدومرف هک  اجنآ  ات  هدمآ ، تمایق  زور  رد  ناشیا  بصانم  رکذ  ناماما و 
.دنتسه تمایق  زور  ياعفش  زین  مالسلا  مهیلع  ناربمغیپ  ناماما و  هک  نیا  اب  .تسا  ناشیا 

نیا هتبلا  قـیرط …  نیرتراوتـسا  گرزب و  هار  دییامـش  ُمَْوقَـألا ؛» ُطارِّصلاَو  ُمَظْعَـألا  ُلـِیبَّسلا  ُُمْتنَأ  : » هدـمآ نینچ  هعماـج  تراـیز  رد  و 
ماما تفرعم  هب  زج  نید  لامک  هک  میدروآ  دای  هک  نیا  تهج  زا  نآ ، دننام  دنوادخ و  نید  هب  لیبس »  » ندرک ریـسفت  اب  درادـن  تافانم 
نیا زا  سپ  .مدناسر  لامک  هب  ناتیارب  ار  ناتنید  زورما   (1) ْمُکَنیِد » ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَیلَا  : » یلاعت يادخ  هدومرف  اذل  تسین ، مالسلا  هیلع 

ناماما تفرعم  بانج و  نآ  تفرعم  هب  و  دومرف ، بصن  تفالخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک 
تفرعم هب  توعد  بوجو  قح و  ندومن  یفخم  نامتک و  ندوب  مارح  میدرک : دای  هچنآ  زا  لصاح  .دـش  لزان  درک ، تلالد  وا  زا  دـعب 

.دشاب یم  هفیرش -  هیآ  مکح  هب  مالسلا -  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  تعاطا  و 

موس

تـسا هنوگ  هس  رب  لامک -  صقن و  رد  ناگدـنوش  توعد  بتارم  توافت  لاح و  ياضتقم  هب  باـنج -  نآ  هب  ندرک  توعد  هک  نیا 
سپ دوش ، یم  لصاح  دوصقم  بتارم  نآ  زا  یـضعب  ماجنا  اب  یهاـگ  و  ددرگ ، لاـمعا  توعد  بتارم  ماـمت  تسا  بجاو  یهاـگ  هک 

رد هلداـجم  هظعوم و  زا  لـبق  يور  نیمه  زا  تسا ، تمکح  هلیـسو  هب  ندرک  توعد  هبتر -  نأـش و  تهج  زا  توعد -  بتارم  نیلوا 
ناهانگ زا  يرود  ماما و  تخانش  هب  تایاور  زا  یضعب  رد  تمکح  .تسا و  هدش  دای  هیآ 
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.نید رد  هّقفت  تفرعم و  هب  رگید  یـضعب  رد  .هدـش و  ریـسفت  تسا  هدومرف  بجاو  اه  نآ  رب  ار  باقع  شتآ و  دـنوادخ  هک  يا  هریبک 
زین تمکح  هملک  يوغل  يانعم  اب  نیا  و  تسا ، لمع  ملع و  روما  نیا  مامت  يانعم  عماـج  ناونع  .تسا و  هدـش  تیاور  زین  اـه  نیا  ریغ 

ار نایاپ  راهچ  هناـچ  فرط  ود  ماـجل  زا  هچنآ  هک  هدـش  هراعتـسا  فاـک  ءاـح و  حـتف  هب  همَکَح »  » زا نآ  هک  اریز  دـشاب ، یم  بساـنتم 
 - يادـخ تعاطا  زا  نتفر  نوریب  زا  ار  دوخ  بحاص  لـمع  ملع و  نینچ  مه  دـنک ، یم  يریگولج  اـه  نآ  ندـش  اـهر  زا  هک  هتفرگارف 
هک نانچ  دنراد ، یم  زاب  تکاله ، ضرعم  رد  ندش  عقاو  و  اه ، هاگ  شزغل  هب  نداتفا  و  ناطیـش ، تعاطا  رد  ندش  لخاد  و  لجوّزع - 

ناگشیپاوقت نوچ  انامه  (1) ؛ َنوُرِْـصبُم » ْمُه  اذِإَف  اوُرَّکَذَت  ِناْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئآط  ْمُهَّسَم  اذِإ  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » تسا هدومرف  یلاعت  يادخ 
ْلَعْجَی َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَمَو   » .دنبای تریصب  هظحل  نامه  سپ  دنرآ ] دای  هب  ار  يادخ   ] دنوش رکذتم  مدنامه  دسر  لد  هب  یلایخ  ناطیـش  زا  ار 

یم وا  رب  ار ] ملاع  تخـس  ثداوح  اهالب و  ناهانگ و  زا   ] ندش نوریب  هار  دـنوادخ  دـنک  اورپ  دـنوادخ  زا  هک  نآ  ره   (2) ًاجَرْخَم » َُهل 
هک ره  هـب  (3) و  ِباْبلَألا » اُولوُأ  اـّلِإ  ُرَّکَّذَـی  اـمَو  ًارِیثَک  ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَـقَف  َهَمْکِحلا  َتُْؤی  ْنَمَو  : » هدومرف دـنوادخ  يور  نیمه  زا  .دـیاشگ 

قیفوت هک  نآ  ره  سپ  .دنوشن  رکذتم  ملاع  نادـنمدرخ  زج  ار  تقیقح  نیا  تسا و  هدـیدرگ  اطع  وا  هب  رایـسب  ریخ  دوش  هداد  تمکح 
مالسلا مهیلع  ناماما  تفرعم  هب  تقیقح  رد  دبای ، لمع  ملع و 
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ریما تفرعم  هب  رایـسب  ریخ  هک  هدـمآ  تیاور  هچنآ  دوش  یم  مولعم  وـت  يارب  اـج  نیا  زا  .رایـسب و  ریخ  تسا  نآ  و  تسا ، هتفاـی  تسد 
نآ عورف  ریخ و  لصا  مییاـم  هک : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هدومرف  ینعم  و  هدـش ، ریـسفت  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  نینمؤملا و 

ات نک  تقد  بلطم  نیا  رد  دـشاب …  یم  دـنوادخ  تیـصعم  نآ  ياه  هخاـش  تسا و  ّرـش  لـصا  نامنمـشد  تسا و  دـنوادخ  تعاـط 
: دراد هار  راهچ  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  توعد  هک  تشگ  مولعم  میتشاد  نایب  هچنآ  هب  .ددرگ و  نشور  تیارب  دوصقم 

.یملع تمکح  زا  نتفرگ  کمک  اب  ندرک  توعد  لّوا :

.یلمع تمکح  هلیسو  هب  ندرک  توعد  مود :

.وکین هظعوم  هلیسو  هب  ندرک  توعد  موس :

.هجو نیرتوکین  هب  هرظانم  هلیسو  هب  ندرک  توعد  مراهچ :

توعد وا  يوس  هب  هک  یـسک  تفرعم  بوجو  نایب  اب  یملع ، تمکح  هلیـسو  هب  ندرک  توعد  مییوگ : یم  یتسناد  ار  نیا  هک  نونکا 
زین و  ددرگ ، یم  لصاح  صخش  نآ  ياه  هناشن  لیاضف و  اه و  یگژیو  تافـص و  نایب  نآ و  لیاسو  تفرعم و  یگنوگچ  دوش و  یم 

 … اه نیا  دننام  و  تسا ، وا  هب  نتفای  برقت  هیام  هچنآ  ندرک  دای  و  وا ، هب  تبسن  مدرم  فیاظو  نایب 

دای بتارم  زا  هبترم  ره  رد  تسوا و  هفیظو  هچنآ  رد  هدـننک  توعد  تبقارم  تبظاوم و  اـب  یلمع ؛ تمکح  هلیـسو  هب  ندرک  توعد  و 
ات دوش ، یم  لصاح  دزیگنا  یم  رب  وا  تفرعم  لیمکت  ماما و  قوقح  تیاعر  رد  تبغر  هب  ار  مدرم  هچنآ  هب  ندـیزرو  ماـمتها  و  هدـش ،

نیا هب  مالسلا  هیلع  ماما  هب  يانشآ  فراع و  صخش 
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یم اه  لد  رد  ییازـس  هب  ریثأت  توعد  هنوگ  نیا  .دزادرپب و  شـسرپ  يواکجنک و  هب  ناداـن  صخـش  و  دـیوج ، یّـسأت  هدـننک  توعد 
هدـننک توعد  ناتنابز  ریغ  اب  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اذـل  دراد ، يا  هژیو  زایتما  دوصقم  نتفاـی  ققحت  يارب  دراذـگ و 

[. ناتلامعا اب  ینعی   ] دیشاب مدرم 

زا وا  قوقح  تیاعر  تّجح و  تخانـش  رب  هچنآ  نایب  رادـشه و  بیغرت و  تحیـصن و  اب  وکین ؛ هظعوم  هلیـسو  هب  ندرک  توعد  اـّما  و 
اه و يراتفرگ  زا  شقوقح  يادا  رد  يراـگنا  لهـس  وا و  زا  يوریپ  ندراذـگ  او  وا و  نتخانـشن  رب  هچنآ  دوش و  یم  ّبترتم  اـه  باوث 
، دـشاب یم  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  يوریپ  لاثتما و  هیام  هچنآ  و  لاح ، ياضتقم  بسح  رب  اه …  نیا  لاثما  و  دـیآ ، یم  شیپ  اه  تبوقع 

.ددرگ یم  لصاح 

هیلع يرکـسع  نسح  ماما  زا  .نآرق و  هلیـسو  هب  ینعی  هک : هدـمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هجو ؛ نیرتهب  هب  هرظاـنم  اـّما  و 
ار یلطاب  ای  ینک  در  ار  یّقح  هک  نآ  یب  تسا ، ناهرب  لیلد و  هلیـسو  هب  هلداـجم  نیا  تسا : نیا  شلـصاح  هک  هدـمآ  یتیاور  مالـسلا 

(1) .يوش یعدم 

رما رد  و  تسا ، هدنسب  نادنمدرخ  يارب  میدرک  دای  هچنآ  و  دراد ، يرگید  ياج  ماسقا  نیا  زا  کی  ره  رد  نخس  لیصفت  و  میوگ : یم 
.دمآ دهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  تسا  دنمدوس  هراب  نیا  رد  هچنآ  مود  هاجنپ و 
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مالسلا هیلع  راوگرزب  نآ  هب  تبسن  فیاظو  تیاعر  اه و  نآ  يادا  رب  تبظاوم  ترضح و  نآ  قوقح  تیاعر  مهن : لهچ و 

يادـخ هک  یبتارم  هب  رظن  تسا ، رت  مهم  ملاـع  لـها  یماـمت  رب  قوقح  همه  زا  لوسر  ادـخ و  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماـما  قح  هک  اریز 
و دشاب ، یم  ناگدـیرفآ  هب  ضیف  هنوگره  ندیـسر  هطـساو  وا  و  تسا ، هدـیزگرب  قیالخ  ریاس  زا  ار  وا  و  هداد ، صاصتخا  وا  هب  یلاعت 
زا هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  يدـنواشیوخ  تبارق و  قـح  هک  تشذـگ ، مجنپ  شخب  رد  هچنآ  دـنک  یم  ییاـمنهار  بلطم  نیا  هب  زین 

تـسه یلاعت  يادخ  يارب  هک  یقح  ره  هک : هدمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  ناماما  زا  .دشاب و  یم  رت  میظع  رت و  مهم  یبَسَن  يدنواشیوخ 
وا دزن  ماما  تلزنم  بسح  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  نمؤم  تلزنم  ردق و  هک : تسا  نینچ  یتیاور  لصاح  زین  (1) و  .دشاب یم  ام  ِنآ  زا 
اب یلاعت  يادخ  قح  تیاعر  هک  دـش  نایب  نوچ  و  تسین ، هدیـشوپ  تریـصب  لها  رب  تسا و  رایـسب  میدرک  دای  هچنآ  دـهاوش  .تسا و 

يادـخ هب  نتفای  برقت  ندـش و  کیدزن  هیام  بانج  نآ  قح  تیاعر  سپ  ددرگ ، یم  لصاح  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ّقح  تیاعر 
ناـمیالوم هک  ناـنچ  دـشاب ، یم  وا  دزن  ندـش  ضوغبم  دـنوادخ و  زا  يرود  هیاـم  راوگرزب  نآ  قح  ندرمـش  کبـس  و  تسا ، یلاـعت 

يا هدید  ارم  دیاش  ای  ینَْتیَْصقأَف ؛» َکِّقَِحب  ًاّفِخَتْسُم  ِینَتیأَر  َکَّلََعل  ْوَأ  : » دیوگ یم  یلامث  هزمحوبا  ياعد  رد  مالسلا  هیلعداّجس  ترضح 
(2) يا … ! هتخاس  رود  ارم  هک  مرامشیم  کبس  ار  وت  قح  هک 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  دای  ماگنه  لد  عوشخ  مهاجنپ :

لد یمرن  عوشخ و  هیام  هچنآ  هب  مامتها  و  ترضح ، نآ  دای  يارب  لد  شمرن 
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ببـس هچنآ  زا  يرود  و  وا ، بیاصم  قوقح و  يروآدای  و  باـنج ، نآ  ناتـسود  سلاـجم  رد  تکرـش  و  تبقارم ، هلیـسو  هب  دوش  یم 
: یلاعت يادخ  هدومرف  رد  هک  نانچ  تسا ، ینامیشپ  ترسح و  هیام  هک  یـسلاجم  زا  ندنام  رانکرب  و  دوش ، یم  لد  یتخـس  تواسق و 

ُدَمَألا ُمِْهیَلَع  َلاطَف  ُْلبَق  ْنِم  َباتِکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَی  الَو  ِّقَحلا  َنِم  َلََزن  اـمَو  ِهَّللا  ِرْکِذـِل  ْمُُهبُوُلق  َعَشَْخت  ْنَأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ِنْأَـی  َْمل  «َأ 
دنوادـخ رکذ  هب  ناشیاه  لد  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  ییاـه  نآ  هک  هدیـسرن  نآ  ماـگنه  اـیآ   (1) ؛» َنوُقِـساف ْمُْهنِم  ٌرِیثَکَو  ْمُُهبُوُلق  ْتَسَقَف 

يدوـهی و  ) دـمآ ناـشیارب  باـتک  رت  شیپ  هک  دنـشابن  یناـسک  دـننام  و  دنراپـسب ، لد  هدـمآ  دورف  قـح  زا  هچنآ  هب  و  ددرگ ، عشاـخ 
نیا هک : هدمآ  تیاور  .دـندش  قساف  نانآ  زا  يرایـسب  تفرگ و  تواسق  ناشیاه  لد  سپ  دیـشک ، ازارد  هب  نانآ  رب  تدـم  و  يراصن )

نارود تّدم »  » زا روظنم  و  ددرگ ، یم  يراج  تبیغ  نامز  رد  نآ  لیوأت  و  هدش ، لزان  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  نایرج  دروم  رد  هیآ 
(2) .دشاب یم  تبیغ 

دزاس راکشآ  ار  شملع  دیاب  ملاع  مکی : هاجنپ و 

شناد ِملاع ، هک  دیاب  سپ  دش ، رهاظ  نم  تّما  رد  اه  تعدب  هاگره  دندومرف : هک  هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یفاک  رد 
هیلع قداص  ماما  زا  یحیحص  دنس  هب  باتک  نامه  رد  (3) و  .داب وا  رب  ادخ  تنعل  دنکن  ار  راک  نیا  سک  ره  و  دیامن ، راکشآ  ار  دوخ 

زا سپ  ار  تعدب  دیدرت و  لها  هاگره  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا 
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تبـسن اه  نآ  هب  یتشز  ياهراک  دینک ، ییوگدب  دییوگب و  ازـسان  ار  نانآ  رایـسب  و  دینک ، راهظا  نانآ  زا  ار  دوخ  يرازیب  دـیدید ، نم 
رد دنوادخ  .دنریگن  دای  ار  ناشیاه  تعدب  ات  دـننامب  رذـح  رب  نانآ  زا  مدرم  و  دـنتفین ، مالـسا  رد  داسف  هنتف و  داجیا  عمط  هب  ات  دـیهد 

(1) .درب یم  الاب  ترخآ  رد  ار  امش  تاجرد  نآ  ببس  هب  دسیون و  یم  تانسح  امش  يارب  راک  نیا  ربارب 

یم رهاظ  هدنیآ  بلاطم  زا  هک  نانچ  تسا ، هّیقت  وا  فیلکت  هنرگو  دشاب ، نمیا  ندید  همدص  زا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  میوگ : یم 
.دوش

رایغا زا  زار  نتشاد  یفخم  رارشا و  زا  ندرک  هّیقت  مود : هاجنپ و 

رایغا زا  زار  نتشاد  یفخم  رارشا و  زا  ندرک  هّیقت  مود : هاجنپ و 

َِکئلوُأ  -: » ّلجوّزع يادخ -  هدومرف  هرابرد  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبع  یبا  ترـضح  زا  یحیحـص  دنـس  هب  یفاک  رد 
يربص رطاخ  هب  دومرف : .دوش  یم  هداد  ربارب  ود  ناشـشاداپ  دـندرک  هک  يربص  رطاخ  هب  ناـنآ   (2) ؛» اوُرَبَص اـِمب  ِْنیَتَّرَم  ْمُهَرْجَأ  َنَْوتُْؤی 
شاـف يدـب  تسا و  هّیقت  هنـسح ، دوـمرف : .دـنیامن  یم  عـفد  ار  يدـب  هنـسح  اـب  و  َهَـئِّیَّسلا ؛» ِهَنَـسَحلِاب  َنوُؤَرْدَـیَو   » دـندرک هـّیقت  رب  هـک 
نمؤم هاگهانپ  هّیقت  نمؤم و  رپس  هّیقت  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  یحیحـص  ربخ  رد  باتک  نامه  رد  (3) و  .نتخاس

نیب ار  لجوّزع -  يادخ -  سپ  دسر  یم  يا  هدـنب  هب  ام  ثیداحا  زا  یثیدـح  انامه  درادـن ، نامیا  تسین  هّیقت  هک  ار  سک  ره  تسا و 
هدنب .ددرگ و  یم  ترخآ  رد  وا  رون  ایند و  رد  وا  تّزع  هیام  و  دیامن ، یم  يرادنید  ثیدح  نآ  اب  ادخ  دوخ و 
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 - يادخ و  دوش ، یم  ایند  رد  وا  يراوخ  هیام  و  دزاس ، یم  شاف  ار  ثیدـح  نآ  وا  سپ  دـسر ، یم  وا  هب  ام  ثیداحا  زا  یثیدـح  رگید 
(1) .دریگ یم  وا  زا  ار  رون  نآ  لجوّزع - 

ادابم دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترـضح  مدینـش  تفگ : هک  هدمآ   (2) يدـنک ماشه  زا  یحیحـص  ربخ  رد  زین  و 
هب هک  یسک  يارب  امش  ددرگ ، یم  شنزرـس  شردپ  دب ، دنزرف  رادرک  رطاخ  هب  هک  اریز  دنیامن ، شنزرـس  نادب  ار  ام  هک  دینک  يراک 

دـیناوخب و زاـمن  [ هّماـع  ] ناـنآ ياـه  تعاـمج  رد  .دیـشابم  بیع  گـنن و  هیاـم  وا  رب  دیـشاب و  تنیز  [ قح رب  ماـما   ] دـیا هدرپـس  لد  وا 
[ ریخ  ] نآ هب  امش  هک  دنریگن ، یشیپ  امش  رب  يریخ  راک  چیه  رد  دیبای و  روضح  ناش  تاوما  مسارم  رد  دینک و  تدایع  ار  ناشنارامیب 
؟ تسیچ ءابخ  مدرک : ضرع  .هدشن  تدابع  دشاب  ءابخ  زا  رت  بوبحم  هک  يزیچ  هب  دنوادخ  هک  دنگوس ! ادخ  هب  .دیرتراوازس  نانآ  زا 
هب هک  یـسک  ندیـشک  سفن  دومرف : هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  باتک  ناـمه  رد  (3) و  .هّیقت دومرف :

یفخم تدابع و  اـم  رما  تهج  هب  وا  ماـمتها  و  دـشاب ، یم  حـیبست  تسا ، نیگمغ  هتفر  اـم  رب  هک  یملظ  يارب  نیگهودـنا و  اـم  رطاـخ 
(4) .تسا ادخ  هار  رد  داهج  ار ، ام  زار  شنتشاد 

.ما هتشونن  نیا  زا  رتهب  يزیچ  نم  هک  سیونب  الط  بآ  اب  ار  ثیدح  نیا  دیوگ : ثیدح -  نیا  نایوار  زا  یکی  دیعس -  نب  دمحم 

ترضح نآ  زا  هک  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  و 
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: دـندومرف ترـضح  .ددـنب  راـک  هب  مالـسلا -  هیلع  ماـما  تبیغ  ناـمز  ینعی  ناـمز -  نآ  رد  نمؤـم  هـک  یلمع  نیرتـهب  زا  دـش  لاؤـس 
(1) .ینیشن هناخ  نابز و  يرادهگن 

(2)؛ ُْمْتیَدَتْها » اَذِإ  َّلَض  ْنَم  ْمُکُّرُـضَی  ْمُکَـسُْفنَأ ال  ْمُْکیَلَع  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » یلاعت يادخ  هدومرف  هک  هدمآ  يروباشین  ریـسفت  رد  و 
هدش تیاده  امش  هاگره  دنـشاب  هارمگ  نارگید  رگا  هک  دیـشاب ، رادهگن  ار  ناتدوخ  هک  داب  امـش  رب  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

.دوب دهاوخ  نامزلا  رخآ  رد  نیا  تفگ : يو  .دش  هدناوخ  دوعسم  نبا  دزن  .درادن  ینایز  امش  هب  دیشاب 

مزال اج  نیا  رد  .میدرک  يراددوخ  اه  نآ  ندروآ  زا  راتفگ  هلاطا  زا  زیهرپ  يارب  هک  تسا  رایـسب  باـب  نیا  رد  تاـیاور  و  میوگ : یم 
و مینک ، عفد  ار  تسه  یفالتخا  هدمآ  تیاور  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  زا  هک  يرابخا  رد  هک  دنرادنپ  یضعب  تسا  نکمم  هچنآ  تسا 

تایاور نیا  نیب  هک  دنک  یم  نامگ  نینچ  زاغآ  رد  درادن و  ّربدت  ّتقد و  بوخ  رابخا  نآ  رد  هک  دیآ  یم  یـسک  نهذ  هب  رادـنپ  نیا 
هب رگید  یـشخب  رد  و  بلاـطم ، ندرک  راکـشآ  توعد و  هب  دـنا  هدومرف  رما  اـه  نآ  زا  یتمـسق  رد  هک  نآ  تهج  زا  تسه ، یـضقانت 

راـبخا زا  مالـسلا  مهیلعراـهطا  همئا  تکرب  هب  هچنآ  بسح  رب  بلطم  نیا  حیـضوت  .دـنا  هداد  روتـسد  هـّیقت  راتتـسا و  نتـشاد و  یفخم 
تـشه رب  اه  نآ  زا  مود  هنوگ  .ملاع و  ریغ  ای  و  دنتـسه ، قح  هب  فراع  ِملاع و  اـی  دـنا : هنوگ  ود  رب  مدرم  هک ، نیا  میا  هدرک  هدافتـسا 

: دنشاب یم  هتسد 

لوا هتسد 

.دننز یمن  زابرس  نآ  شریذپ  زا  دنسانشب  ار  قح  هچنانچ  هک  یلهاج  یماع  دارفا 
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مود هتسد 

ههبش رد  یببس  تهج و  هب  یلو  دنشاب ، یم  قح  نتخانش  قیقحت و  ددص  رد  هک  دنا ، هداتفا  ینادرگرس  ههبش و  رد  هک  دنتسه  یناسک 
.دنا هدش  راتفرگ  تریح  و 

موس هتسد 

نیا دننام  ای  تفرعم و  ملع و  لیـصحت  هار  رد  ندرکاطخ  ای  هدننک ، هارمگ  دارفا  اب  ینیـشنمه  رطاخ  هب  هک  یهارمگ ؛ تلالـض و  لها 
تیادـه و ار  نانآ  دـنک و  داشرا  ار  هتـسد  هس  نیا  تسا  بجاو  لقن  لقع و  مکح  هب  ملاع ، صخـش  رب  .دـنا و  هداتفا  یهارمگ  هب  اه ،

تیاده ار  رفن  کی  وت  هلیـسو  هب  دنوادخ  رگا  تسا : نیا  شلـصاح  هک  هدمآ  یتیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  .دـیامن و  توعد 
.تسا رتهب  وت  يارب  دبات  یم  نآ  رب  باتفآ  هچنآ  زا  دنک ،

مراهچ هتسد 

ار قح  هب  هدننک  توعد  مالسلا و  هیلع  ماما  و  هدرک ، ازهتـسا  ار  نآ  دوش  دای  نانآ  دزن  قح  رگا  هک  یناسک  قح ؛ اب  نادناعم  نارکنم و 
.دنیامن یم  هرخسم 

مجنپ هتسد 

.دشاب یم  لام  ای  وربآ  ای  ناج  رب  نایز  ررض و  ببس  نانآ  دزن  قح  ندرک  راهظا  هک  ینادناعم  نارکنم و 

شنیب نابحاص  رب  هک  نانچ  تسب ، نانآ  اب  وگتفگ  زا  ناـبز  تسا  بجاو  لـقن  لـقع و  مکح  هب  و  درک ، هّیقت  دـیاب  هتـسد  ود  نیا  زا  و 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبعوبا  ترضح  مدینش  تفگ : هک  هدمآ  یلعالا  دبع  زا  یحیحص  دنـس  هب  یفاک  رد  هک  تسین ، هدیـشوپ 

ریغ زا  نآ  ندرک  ظفح  ندیناشوپ و  ام  رما  لمحت  هلمج  زا  تسین ، نآ  ندرک  لوبق  قیدـصت و  هب  اهنت  ام  رما  لّمحت  انامه  دومرف : یم 
تمحر يادخ  وگب : ناشیا  هب  ناسرب و  نایعیش )  ) نانآ هب  ارم  مالس  سپ  دشاب ، یم  شلها 

ص:330

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 342 

http://www.ghaemiyeh.com


دییوگب و نخـس  دنـسانش  یم  هچنآ  هب  نیفلاخم )  ) نانآ اب  دیامن ، بلج  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  یتسود  تدوم و  هک  ار  يا  هدنب  دـنک 
ام اب  گنج  هب  هک  یـسک  نآ  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  سپـس  .دیناشوپب  اه  نآ  زا  دنراد  یم  راکنا  ار  هچنآ 

(1) دیوگ …  یم  ام  لوق  زا  میراد  هارکا  ار  هچنآ  هک  یسک  زا  تسین  رتشیب  ام  رب  شتمحز  هتساخرب ،

نآ هدـننک  راکنا  نوچمه  ام  رما  هدـننک  شاف  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  باتک  نامه  رد  و 
درادن نید  درادن  هّیقت  سک  ره  تسا و  ندرک  هّیقت  رد  نید  مهد  ُهن  انامه  دومرف : هک  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  زین   (2) .تسا

.تسا يرایسب  تایاور  ینعم  نیمه  رد  (3) و  … 

مشش هتسد 

نیا زا  دننک ، یفخم  ظفح و  ای  لوبق  لّمحت و  ار  رارسا  دنناوت  یمن  هک  ینانمؤم  تسا ، فیعـض  ناشتفرعم  لقع و  هک  دنتـسه  یناسک 
.دیدرگ دای  هتشذگ  ثیداحا  رد  هک  نانچ  تشاد ، هتفهن  ار  اهزار  رارسا و  دیاب  لقن  لقع و  مکح  هب  زین  هتسد 

نم دزن  مباحصا  نیرت  بوبحم  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلعرقاب  رفعج  وبا  ترضح  زا  یحیحـص  ربخ  رد  یفاک  رد  و 
یثیدح دونـشب  هاگره  هک  تسا  یـسک  نانآ  نیرت  دنیاشوخان  نیرتدـب و  و  تسا ، اه  نآ  نیرت  رادزار  نیرت و  هیقف  نیرت و  راکزیهرپ 

ار نآ  ددرگ  یم  تیاور  ام  زا  دوش و  یم  هداد  تبسن  ام  هب 
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دیاش دناد  یمن  وا  هک  نآ  لاح  و  دنک ، ریفکت  دراد  هدیقع  نآ  هب  هک  ار  یـسک  و  دیامن ، راکنا  ار  نآ  دیایب و  شدـب  نآ  زا  دریذـپن و 
.(1) دوش یم  جراخ  ام  تیالو  زا  راکنا  نیا  اب  وا  و  هدیدرگ ، بوسنم  ام  هب  هدش و  رداص  ام  يوس  زا  ثیدح  نآ  هک 

دنسانش یم  هچنآ  هب  مدرم  اب  دومرف : هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبع  یبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  تاجردلا  رئاصب  رد  و 
تـسا راوشد  تخـس  ام  رما  هک  یتسرد  هب  دیزاسن ، هجوتم  ار  اه  هلمح  ام  ناتدوخ و  رب  و  دیراذگاو ، دنرکنم  هچنآ  زا  دـینک و  راتفر 

هدوـمزآ ناـمیا  يارب  ار  شلد  دـنوادخ  هک  ینمؤـم  هدـنب  اـی  لـسرم ، ربـمغیپ  اـی  و  برقم ، هتـشرف  زج  دوـش  یمن  لـمحتم  ار  نآ  هـک 
نب یلع  ماـما  رـضحم  رد  يزور  دوـمرف : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دوـخ  دنـس  هـب  (2) و  .دشاب

ار وا  تسیچ  ناملس  لد  رد  تسناد  یم  رذوبا  رگا  ادخ  هب  دومرف : ترـضح  نآ  .دمآ  نایم  هب  هّیقت  زا  نخـس  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا 
نامگ هچ  مدرم  ریاس  هرابرد  سپ  .دوب  هدرک  رارقرب  يردارب  ود ، نآ  نایم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  نآ  لاح  و  تشک ، یم 

ای بّرقم و  هتـشرف  ای  لسرم  ربمغیپ  رگم  دـنک  یمن  لمحت  ار  نآ  تسا ، راوشد ) تخـس   ) بعـصتسم بعـص  املع  ملع  انامه  دـیراد ؟
زا يدرم  وا  هک  دش  املع  زا  ناملـس  تهج  نیدب  و  دومرف : ترـضح  .دشاب  هدومزآ  نامیا  تهج  هب  ار  شلد  دنوادخ  هک  ینمؤم  هدنب 

(3) .دش بوسنم  ام  هب  يور  نیا  زا  تسا ، تیبلا  لها  ام 

بعصتسم بعص  ام  ثیدح  دومرف : هک  هدروآ  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  و 
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سپ .دشاب  هتـشاد  یمکحم  ژد  هک  يرهـش  ای  هدش ، هدومزآ  ینمؤم  ای  لسرم  ربمغیپ  ای  بَّرقم  هتـشرف  رگم  درادن  لمحت  ار  نآ  تسا ،
اب ار  ام  نمـشد  دوب ، دـهاوخ  رتذـفان  هزین  زا  رت و  يرج  ریـش  زا  ام  نایعیـش  زا  درم  ره  دـمآ  اـم  يدـهم  تشگ و  عقاو  اـم  رما  هاـگ  ره 

شناگدنب رب  دنوادخ  شیاشگ  تمحر و  هک  تسا  یماگنه  نیا  و  دز ، دـهاوخ  شتـسد  فک  اب  ار  وا  درک و  دـهاوخ  دـگل  شیاهاپ 
(1) .دوش لزان 

متفه هتسد 

هک تسا ، هدز  رهم  ناشیاه  شوگ  اه و  لد  رب  دنوادخ  لطاب ، ندیزگرب  قح و  زا  ناش  ندـنادرگ  يور  ببـس  هب  هک  دنتـسه  یناسک 
یلو دنناسر ، یمن  صخش  هب  يررض  هک  دنچ  ره  دشخب ، یمن  يدوس  ناشیارب  تحیـصن  و  دتفا ، یمن  رثؤم  اه  نآ  رد  قح  هب  توعد 

هدش و يراددوخ  یناسک  نینچ  توعد  زا  تسا  رتهب  هکلب  تسین ، هدیدنسپ  نانآ  دزن  قح  راهظا  و  درادن ، ناحجر  ناشندرک  توعد 
رادـشه ای  یهد  رادـشه  ار  نانآ  هاوخ  اه  نآ  رب  تسا  ناسکی   ) تسین راـک  نیا  رد  يا  هدـیاف  نوچ  ددرگن ، راـهظا  اـه  نآ  يارب  قح 

زا دوخ  دنـس  هب  یفاک  رد  هک  نانچ  ددرگ ، كرت  اه  نآ  ندرک  توعد  هک  هدـش  رما  تاـیاور  رد  اذـل   (2)( دنروآ یمن  نامیا  یهدن 
اه نآ  زا  راک ؟ هچ  مدرم  اب  ار  امش  تباث ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبعوبا  ترضح  تفگ : هک  هدروآ  دیعـس  یبا  تباث 

نامسآ لها  رگا  دنگوس  ادخ  هب  هک  دییامنن  توعد  نات  رما  هب  ار  سک  چیه  دیرادب و  تسد 
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ادابم دیـشکب و  تسد  مدرم  زا  تسناوت ، دنهاوخن  دنزاس  هارمگ  دوش  تیادـه  هتـساوخ  ادـخ  هک  ار  يا  هدـنب  ات  دـنوش  عمج  نیمز  و 
هک اریز  دزادنا ،] تمحز  هب  ار  دوخ  ناشتیاده  يارب  يزوسلد  يور  زا  و   ] ما هیاسمه  میومع و  رـسپ  مردارب و  دیوگب : امـش  زا  یـسک 
ره دسانـشب و  ار  نآ  دونـشب ، ار  یبوخ  ره  هک  دـنادرگ  یم  هزیکاپ  ار  شحور  دـهاوخب  ار  يا  هدـنب  ریخ  هاگره  ّلجوّزع -  يادـخ - 
رما نتخانش  اب  و   ] دیآ مهارف  شراک  نآ  هلیسو  هب  هک  دنکفا  يا  هملک  وا  لد  رد  دنوادخ  هاگ  نآ  .دیامن  راکنا  ار  نآ  دونـشب  ار  يدب 

(1) [. دبای ناماس  شا  هشیدنا  تماما 

یفاک رد  زین  (2) و  .تسا هدمآ  نخس  نیا  ریظن  قاطلا  نمؤم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ياه  شرافـس  رد  لوقعلا  فحت  باتک  رد  و 
رما نیا  هب  ار  مدرم  ایآ  متـشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترـضح  هب  دیوگ : هک  هدمآ  لیـضف  زا  یحیحـص  ربخ  رد 

وا دریگب و  ار  هدنب  نآ  ندرگ  هک  دهد  نامرف  ار  يا  هتشرف  دهاوخب  ار  يا  هدنب  ریخ  دنوادخ  هاگره  لیضف ! يا  دومرف : مینک ؟ توعد 
(3) .دیامن لخاد  رما  نیا  هب  هاوخان  هاوخ  ار 

اریز دینکم ، همصاخم  مدرم  اب  دوخ  نید  رطاخ  هب  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  باتک  نامه  رد  و 
َْتبَبْحَأ ْنَم  يِدـْهَت  َکَّنِإ ال  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  شربمغیپ  هب  ّلجوّزع -  يادـخ -  دـیامن ، یم  رامیب  ار  لد  ییوج  هزیتس  هک 

دنوادخ یلو  ینکن  تیاده  يرادب  تسود  ار  سک  ره  وت   (4) ؛» ُءآشَی ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا  َّنِکلَو 

ص:334

.213  / 2 یفاک ، لوصا  . 411 - 1
.229 لوقعلا ، فحت  . 412 - 2

ح 3. ، 213  / 2 یفاک ، لوصا  . 413 - 3
هیآ 56. صصق ، هروس  . 414 - 4
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نمؤم ات  درک  یناوت  راداو  ار  مدرم  وت  ایآ   (1) ؛» َنِینِمُْؤم اُونوُکَی  یّتَح  َساّنلا  ُهِرُْکت  َْتنَأَف  َأ  : » هدومرف .دنک و  تیاده  دـهاوخ  ار  هک  ره 
.دنشاب

متشه هتسد 

نامه یـسک  نینچ  هب  تبـسن  ملاع  هفیظو  هن ؟ ای  تسه  قح  شریذپ  توعد و  لها  هک  یناد  یمن  ینعی : تسین ، صخـشم  ناشعـضو 
هیلع یلع  نانمؤمریما  زا  هتابن  نب  غبـصا  زا  دوخ  دنـس  هب  تاجردلا  رئاصب  رد  راّفـص  نسحلا  نب  دـمحم  مدـقا  خیـش  هک  تسا  یتیاور 
سپ .تسا  شوشخم  نشخ و  تسا ،  (2) بعصتسم بعص  ام  ثیدح  انامه  دومرف : یم  ترضح  نآ  مدینش  تفگ : هک  هدروآ  مالسلا 
دنکن لمحت  ار  نآ  .دییامن  يراددوخ  درک  راکنا  هک  ره  و  دییازفیب ، ار  وا  تخانـش ، ار  نآ  سک  ره  دینکفا  رب  مدرم  يوس  هب  یکدنا 

(3) .دشاب هدومزآ  نامیا  يارب  ار  شلد  دنوادخ  هک  ینمؤم  هدنب  ای  لسرم ، يربمغیپ  ای  بّرقم ، يا  هتشرف  هفیاط : هس  رگم 

هک تسا  يا  هنوگ  هب  ام  ثیدح  نیا  انامه  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تفگ : هک  هدروآ  دمحا  نب  تارف  زا  دوخ  دنـس  هب  و 
(4) .دیراذگاو دننادرگ ، يور  هک  ار  نانآ  دییازفیب و  ار  وا  تخانش ، [ ار نآ   ] سک ره  سپ  دریذپ ، یم  ار  نآ  یتخس  هب  اه  لد 

ص:335

.213 زین 2 /  166 و   / 1 یفاک ، لوصا  هیآ 99 و  سنوی ، هروس  . 415 - 1
نآ لمحت  نوچ  تسا ، مرن  نِّیل و  دض  نشخ : دنیب و  یم  راوشد  ار  نآ  هدنونش  هک  تسا  نآ  بعـصتسم  و  راوشد ، بعـص : . 416 - 2

دنهد یم  رارق  رـسک -  هب  شاشخ -  شا  ینیب  رد  هک  تسا  يرتش  شوشخم : و  دشاب ، یم  راوشد  دنا  هدـشن  هدومزآ  هک  یناسک  يارب 
{. مجرتم } .دوش هعجارم  باتک  نیمه  لّوا  دلج  همجرت  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  ددرگ ، مار  رتشیب  ات 

ح 5. باب 11 ، ، 21 تاجردلا ، رئاصب  . 417 - 3
ح 12. باب 11 ، ، 23 تاجردلا ، رئاصب  . 418 - 4
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یتخـس هب  ار  ام  ثیدـح  نیا  مدرم ، ياه  لد  اـنامه  دومرف : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلعرقاـب  رفعجوبا  ترـضح  زا  یعوفرم  ثیدـح  رد  و 
يا هنتف  راچان  هب  هک  قیقحت  هب  .دینک  شیاهر  دینادرگ  يور  سک  ره  و  دییازفیب ، ار  وا  درک  رارقا  نآ  هب  هک  ره  سپ  دوش ، یم  اریذپ 
هناد کی  [ تقد لامک  رطاخ  هب   ] هک سک  نآ  هک  اجنآ  ات  دنک ، طوقـس  نآ  رد  زین  يا  هدیزگرب  نابیتشپ و  ره  هک  دمآ  دـهاوخ  شیپ 

(1) .دنامن یقاب  نامنایعیش  ام و  زج  هک  يّدح  هب  دیامن ، یم  طوقس  مه  دنک  ات  ود  ار  وم 

یتخـس هب  ار  اـم  ثیدـح  نیا  مدرم  ياـه  لد  هلمج : زا  سپ  نآ  رد  و  هدروآ ، تیاور  هبیغلا  باـتک  رد  ار  ثیدـح  نیمه  زین  یناـمعن 
درک راکنا  ار  نآ  سک  ره  و  دییازفیب ، ار  وا  درک  رارقا  نآ  هب  سک  ره  دینکفا  رب  نانآ  يوس  هب  یکدـنا  سپ  هدـمآ : دوش » یم  اریذـپ 

(2) .دیراذگاو ار  وا 

اه تنحم  ریاس  بیذکت و  تیذا و  رب  ندرک  ربص  موس : هاجنپ و 

دنک یم  ناحتما  اهالب  اه و  تنحم  عاونا  اب  شا  ّیلو  تبیغ  نامز  رد  ار  دوخ  ناگدنب  یلاعت -  كرابت و  دنوادخ -  هک  نادـب  مردارب !
هاگ نآ  دروآ ، درگ  مه  اب  دزیمآرد و  رگید  ضعب  اب  یضعب  ار  نادیلپ  و  هدرب ، الاب  ار  نابوخ  تاجرد  سپ  دوش ، ادج  بوخ  زا  دب  ات 

َزیِمَی یّتَـح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  اـم  یلَع  َنِینِمْؤُملا  َرَذَِـیل  ُهَّللا  َناـک  اـم  : » تسا هدوـمرف  لـجوّزع -  يادـخ -  و  دـنکفیب ، خزود  شتآ  رد  ار  همه 
َنِم َثِیبَخلا 

ص:336

ح 14. باب 11 ، ، 23 تاجردلا ، رئاصب  . 419 - 1
.107 ینامعن ، تبیغ  . 420 - 2
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زا ار  دـیلپ  هک  نیا  ات  تشاذـگ  دـهاوخن  او  [ دنهبتـشم مه  هب  قفانم  نمؤم و  هک   ] ینونک لاح  نیا  رب  ار  نانمؤم  دـنوادخ  (1) ؛ ِبِّیَّطلا »
ْنَأ ُساّنلا  َبِسَح  َأ  : » هدومرف یلاعت  يادخ  هک  نانچمه  تسا ، ناگدنیآ  ناگتـشذگ و  رد  دنوادخ  ّتنـس  نیا  و  دزاس …  ادج  هزیکاپ 

نامیا دنتفگ  هک  نیا  فرِـص  هب  هک  دنرادنپ  نینچ  مدرم  ایآ   (2) ؛» ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  اَّنَتَف  ْدََـقلَو  َنُونَتُْفی *  ْمُهَو ال  اّنَمآ  اُولوُقَی  ْنَأ  اوُکَْرُتی 
ات میدروآ  شیامزآ  هب  ار  دندوب  نانیا  زا  شیپ  هک  ییاه  تما  ام  هک  انامه  و  دنوشن ، ناحتما  چیه  اعّدا ] نیا  رب   ] دنوش و اهر  میدروآ 
زا ار  امش  دنوادخ  مدرم  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  .دزاس و  مولعم  ًالماک  نایوگغورد  زا  ار  نایوگتسار  دنوادخ 

تسا ناگدنیوگ  نیرت  راوگرزب  هک  وا  دیامزایب و  ار  امش  هک  نیا  زا  هدومنن  نمیا  ار  امش  یلو  هتشاد ، رود  دنک  متس  امـش  رب  هک  نیا 
هتبلا ام  تسا و  ییاه  هناشن  تاـیآ و  [ ثداوح عیاـقو و   ] نیا رد  هک  یتسار  هب  و  (3) ؛ َنِیلَْتبَُمل » اّنُک  ْنِإَو  ٍتایَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  : » هدومرف

.مینک یم  ناحتما  ار ] ناگدنب  دب  بوخ و  ]

دـننک و یم  یگدـنز  تورث  تعـسو و  رد  لطاب  لـها  زا  يرایـسب  ینیب  یم  هک  نیا  تاـئالتبا  اـه و  تنحم  نآ  هلمج  زا  و  میوگ : یم 
انتعا نانآ  هب  و  دننک ، یم  یگدنز  یتسدگنت  یتخس و  رد  هک  ینیب  یم  ار  قح  لها  زا  يرایسب  و  دنشاب ، یم  تردق  تکوش و  ياراد 
تهج زا  ار  ناشیا  و  دـننک ، یم  هرخـسم  تیذا و  نابز  تسد و  اب  ار  ناـنآ  لـطاب  لـها  و  تسین ، هتفریذـپ  اـه  نآ  هتفگ  و  دوش ، یمن 

رما رد  ناشداقتعا 

ناشماما

ص:337

هیآ 179. نارمع ، لآ  هروس  . 421 - 1
تایآ 2 و 3. توبکنع ، هروس  . 422 - 2

هبطخ 102. هغالبلا : جهن  هیآ 30 ؛ نونمؤم ، هروس  . 423 - 3
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هب سفن  هک  دـننک ، یم  عازن  مه  اب  لقع  سفن و  اجنیا  رد  و  دـنیامن ، یم  بیذـکت  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تلود  روهظ  تبیغ و  و 
لقع و  يرب ، تّذـل  يوش و  رادروخرب  اه  نآ  یناف  يایند  زا  ینک و  یگدـنز  هاـفر  تعـسو و  رد  اـت  دـنک  یم  رما  لـطاب  لـها  يوریپ 

قح و لها  زا  يوریپ  هب  دـنک  یم  بیغرت  و  ییامن ، لّمحت  ار  ناشندرک  بیذـکت  ینک و  ربص  ناش  ياهرازآ  رب  هک  دـهد  یم  ناـمرف 
هک تسا  یـسک  دنمـشوه  تشرـس  كاپ  صخـش  سپ  ینادواج ، يورخا  ياـه  تمعن  هب  یباـی  تسد  رطاـخ  هب  هّقح ، تلود  راـظتنا 

هضور رد  هک  ینالوط  حیحـص  ربخ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دینیبب  .دنک  ربص  ّتیذا  بیذکت و  رب  دیامن و  رایتخا  ار  کین  تبقاع 
؟ دننک یم  تنطلس  یک  ات  سابعلا ) ینب   ) نانیا دوب : هدیسرپ  ترـضح  نآ  زا  نارمح  تسا ، هدومرف  هچ  نارمُح  هب  هدمآ  تیاور  یفاک 
؟ تسه یتّدـم  ار  يزیچ  ره  هک  یناد  یمن  ایآ  متفگ : ودـب  دـیامرف ]: مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  [ ؟ میوش یم  تحار  اـه  نآ  زا  یک  اـی 

رگا انامه  دـیآ ! رتدوز  ندز  مهرب  مشچ  کی  زا  دـسر  ارف  هاـگره  رما  نیا  ینادـب  هک  دـشخب  یم  دوس  ار  وت  اـیآ  متفگ : .ارچ  تفگ :
یمامت اب  وت  رگا  دـش و  یم  رتشیب  نانآ  هب  تبـسن  وت  مشخ  تسا ، هنوگچ  هک  ینادـب  لجوّزع -  يادـخ -  دزن  ار  اه  نآ  عضو  لاح و 

سپ تسناوت ، دـنهاوخن  دـنروآرد  مرج -  هانگ و  زا  دـننآ -  رد  هچنآ  زا  رتدـب  یعـضو  هب  ار  ناـنآ  هک  دـنیامن  شـشوک  نیمز  لـها 
یلو تسا ، نینمؤم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  دـنوادخ و  نآ  زا  تّزع  یتسار  هب  هک  اریز  دـیامنن ، ناشیرپ  دـنازغلن و  ار  وت  ناطیش 

زا هچنآرب  دشاب و  ام  رما  رظتنم  سک  ره  هک  یناد  یمن  ایآ  دنناد ، یمن  ناقفانم 

ص:338
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قداص ماما  ياه  شرافس  رد  لوقعلا  فحت  رد  (1) و  دوب …  دهاوخ  ام  هورگ  رد  تمایق ]  ] يادرف دنک ، ربص  دنیب  یم  سرت  ّتیذا و 
زا یتّنس  دشاب : ّتنس  هس  وا  رد  هک  نیا  ات  دوب  دهاوخن  نمؤم  يا  هدنب  چیه  نامعن ، رـسپ  يا  تسا : هدمآ  قاطلا  نمؤم  هب  مالـسلا  هیلع 

نامتک ار  رارـسا  دیاب  هک  نیا  دشاب ، هتـشاد  دیاب  ّلجوّزع -  يادخ -  زا  هک  یتّنـس  اّما  .ماما  زا  یتّنـس  وا و  لوسر  زا  یتّنـس  دنوادخ و 
بیغ رب  ار  يدـحا  سپ  بیغ ، ياناد  تسوا   (2) ؛» ًادَحَأ ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَغلا  ُِملاع  : » دیامرف یم  هرکذ -  ّلج  دنوادخ -  .دـیامن 

یمالـسا قالخا  راتفر و  هب  مدرم  اب  هک  نیا  دشاب ، اراد  دـیاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هک  یتّنـس  اّما  .دزاسن و  هاگآ  شیوخ 
دنوادخ هک  نیا  ات  تسا ، اه  یتحاران  اه و  یتخـس  رد  ربص  دشاب ، وا  رد  تسا  مزال  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  هک  یتّنـس  اما  .دنک و  ارادـم 

(3) دناسرب …  جَرَف  وا  يارب 

همان مالسلا  هیلعاضر  ماما  نسحلاوبا  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدروآ  یطـساو  ناذاش  نب  نسح  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  هضور  رد  زین  و 
یم تیذا  ارم  هک  دـندوب  اـه  یناـمثع  زا  یهورگ  رهـش  نیا  رد  نوـچ  .مدرک  هیـالگ  طـساو ، یلاـها  ياـفج  زا  نآ  رد  هک  متـشون  يا 

رد ندرک  ربص  رب  هتفرگ  نامیپ  ام  ناتسود  زا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دمآ : نینچ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  طخ  هب  باوج  دندرک ،
رب ياو  يا  : ) تفگ دنهاوخ  دزیخاپب  قلخ  رورس  هاگره  هک  نک  ربص  تراگدرورپ  مکح  هب  سپ  لطاب ، تلود 
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(1) (. دنتفگ تسار  ناگداتسرف  هداد و  هدعو  نامحر  دنوادخ  هچنآ  تسا  نیا  تخیگنارب ، نام  هاگمارآ  زا  ار  ام  یسک  هچ  ام 

تسا نیا  تفگ : دنهاوخ  دومرف : هک  نیا  و  دشاب ، یم  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترضح  قلخ » رورس   » زا روظنم  میوگ : یم 
نانآ زا  دنک و  یم  هدـنز  ار  اه  نآ  یلاعت  يادـخ  نذا  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  هداد …  هدـعو  نامحر  دـنوادخ  هچنآ 

.تسا هدمآ  تایاور  رد  هک  نانچ  دریگ ، یم  ماقتنا 

دمآ دهاوخ  مدرم  رب  ینامز  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  لوصا  رد  و 
اب زج  یتسود  ّتبحم و  ددرگن و  مهارف  لخب  بصغ و  اب  زج  تورث  دیاین و  تسد  هب  يرگمتس  نتـشک و  هلیـسو  هب  زج  تموکح  هک 
هب دـناوتب  هک  یلاح  رد  دـنک  ربص  رقف  رب  دـبایرد و  ار  نامز  نآ  هک  ره  سپ  دوشن ، لـصاح  سفن  ياوه  يوریپ  نید و  ندـنار  نوریب 

بلج ار  مدرم  ّتبحم  دناوتب  [ سوه زا  يوریپ  نید و  نداد  تسد  زا  هلیـسو  هب   ] هک نیا  اب  دنک  ربص  مدرم  ینمـشد  رب  و  دـسر ، تورث 
قیدصت زا  قیدص  هاجنپ  شاداپ  دنوادخ  دشاب ، هتـشاد  ار  ندش  زیزع  تردـق  هک  یتروص  رد  دـنک  ربص  ّتلذ  يراوخ و  رب  و  دـیامن ،

(2) .داد دهاوخ  وا  هب  ارم  ناگدننک 

دنهاوخ یموق  امش  زا  سپ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تسا : هدمآ  جیارخ  رد  و 
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وت اب  نینُح  دُُحا و  رَْدب و  رد  ام  ادخ  لوسر  يا  دندرک : ضرع  تشاد ، دـنهاوخ  ار  امـش  زا  نت  هاجنپ  رجا  اه  نآ  زا  نت  کی  هک  دـمآ 
یم .دـیرادن  ربص  اه  نآ  دـننام  دـینک و  یمن  لمحت  امـش  دـیآ  دورف  اـه  نآ  رب  هچنآ  دومرف : دـمآ ! دورف  اـم  ناـیم  رد  نآرق  میدوب و 

.تسا نآ  رب  دهاش  رابخا  ریاس  هک  نانچ  تسا ، مالسلا  هیلعرصع  ماما  تبیغ  نامز  رد  روبص  نینمؤم  لاح  هب  هراشا  نیا  میوگ :

نامیا هک  یناـسک  يا  (1) ؛ اوُِطبارَو » اوُِرباصَو  اوُِربْصا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : » یلاـعت يادـخ  هدومرف  ریـسفت  رد  هدـمآ : ناـهربلا  رد  و 
رب دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دینک  هطبارم  دـییامن و  شرافـس  تماقتـسا  ربص و  هب  ار  رگیدـکی  دـینک و  ییابیکـش  دـیا  هدروآ 

ناتنانمشد رب  دومرف : دینک ؟) شرافس  تماقتسا  ربص و  هب  ار  رگیدکی  و  : ) دیسرپ ياور  .دینک  ییابیکش  دینیب  یم  ام  هار  رد  هک  یتّیذا 
 … دینامب [ رادیاپ  ] ناتماما اب  دومرف : دینک ؟) هطبارم  و  [: ) تفگ يوار   ] .نات یلو  اب 

تاـیآ و ریاـس  رب  هفاـضا  اـه  نیا  همه  .مینک  یمن  ینـالوط  ار  باـتک  اـه  نآ  ندروآ  اـب  هک  تسه  يرایـسب  تاـیاور  ینعم  نیا  رد  و 
نیرت و مهم  زا  مالسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  بیاصم  رب  ربص  هک  اریز  هدش ، دراو  نآ  هب  رما  ربص و  تلیـضف  رد  هک  تسا  تایاور 

.تسین هدیشوپ  هک  نانچ  تسا  ربص  قیداصم  نیرت  نشور 

هک مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدروآ  نآ  ریغ  نسح و  حیحـص و  زا  يددـعتم  رابخا  یفاـک  لوصا  رد  هللا  همحر  ینیلک  مالـسالا  هقث 
رگا نینچ  مه  و  دور ، یم  نیب  زا  مه  ندب  دورب  نیب  زا  رـس  رگا  هک  تسا ، ندـب  هب  تبـسن  رَـس  نوچمه  نامیا  هب  تبـسن  ربص  دومرف :

(2) .تسا هتفر  نیب  زا  نامیا  دورب  نیب  زا  ربص 
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ره دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترـضح  تفگ : هک  هدمآ  ثایغ  نب  صفح  زا  يرگید  ثیدـح  رد  باتک  نامه  رد  و 
داب وت  رب  دومرف : سپس  .تسا  هدومن  یبات  یب  یکدنا  رادقم  دیامن  یبات  یب  سک  ره  (1) و  هدرک ربص  ار  یمک  تدم  دنک  ربص  سک 

ارادم ربص و  هب  ار  وا  تخیگنارب و  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترـضح  لجوّزع -  يادخ -  هک  ینک ، ربص  دوخ  روما  مامت  رد  هک 
یم [ نانمشد  ] هچنآ رب  (2) و  ؛» ِهَمْعَّنلا ِیلوُأ  َنِیبِّذَـکُملاَو  ِینْرَذَو  ًالیِمَج *  ًارْجَه  ْمُهْرُجْهاَو  َنُولوُقَی  ام  یلَع  ِْربْصاَو  : » دومرف و  درک ، رما 
زین .راذـگاو و  نم  هب  ار  لانم  لام و  رورغم  ناگدـننک  بیذـکت  راـک  و  نیزگ ، يرود  ناـنآ  زا  وکین  يا  هنوگ  هب  نک و  ربص  دـنیوگ 

َنیِذَّلا َّالِإ  اهاّقَُلی  امَو  ٌمیِمَح *  ٌِّیلَو  ُهَّنَأَک  ٌهَوادَـع  ُهَْنَیبَو  َکَْنَیب  يِذَّلا  اَذِإَف  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا  : » هدومرف یلاـعت -  كراـبت و  يادـخ - 
تسه ینمشد  وا  وت و  نایم  هک  یسک  ات  نک  هلباقم  عفد و  هنوگ  نیرتوکین  هب  ار  قلخ  يدب   (3) ؛» ٍمیِظَع ٍّظَح  وُذ  ّالِإ  اهاّقَُلی  امَو  اوُرَبَص 
.تفای دـهاوخن  دراد  یگرزب  هرهب  هک  یـسک  زج  دـننک و  ربص  هک  یناسک  زج  ار  تلاح  نیا  [ نکیل  ] و دوش ، نابرهم  یتسود  نوچمه 
 … [ نونج و رحس و   ] هب دنداد و  تبسن  یگرزب  روما  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  ییاج  ات  درک  ربص  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  سپ 

 * َنُولوُقَی اِمب  َكُرْدَص  ُقیِضَی  َکَّنَأ  ُمَْلعَن  ْدََقلَو  : » دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  ّلجوّزع -  يادخ -  دش ، گنت  شا  هنیس  سپ  دندرک ، مهتم 
بیذکت نارفاک و   ] هچنآ ببس  هب  میناد  یم  ام  هک  قیقحت  هب  (4) و  َنیِدِجاّسلا » َنِم  ْنُکَو  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَسَف 
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نآ سپـس  .شاـب  نارازگ  هدجـس  زا  يوگ و  حـیبست  تراـگدرورپ  دـمح  اـب  سپ  دوش ، یم  گـنت  تا  هنیـس  دـنیوگ  یم  [ ناگدـننک
ُهَّنَأ ُمَْلعَن  ْدَق  : » داتـسرف ار  هیآ  نیا  ّلجوّزع -  يادخ -  سپ  دش ، نیگمغ  تهج  نیا  زا  دـندز ، تمهت  دـندرک و  بیذـکت  ار  ترـضح 

ام یلَع  اوُرَبَصَف  َِکْلبَق  ْنِم  ٌلُسُر  َْتبِّذُک  ْدََـقلَو  َنوُدَـحْجَی *  ِهَّللا  ِتایِآب  َنیِِملاّظلا  َّنِکلَو  َکَنُوبِّذَُـکی  ْمُهَّنِإَف ال  َنُولوُقَی  يِذَّلا  َُکنُزْحََیل 
دننک یمن  بیذـکت  ار  وت  اه  نآ  دزاـس ، یم  نیگمغ  ار  وت  اـه  نآ  نانخـس  هک  میناد  یم  اـم  (1) ؛ انُرْـصَن » ْمُهاتَأ  یَّتَح  اوُذوُأَو  اُوبِّذُک 

ّتیذا بیذکت و  زا  هچنآ  رب  سپ  دـندش  بیذـکت  ینالوسر  وت  زا  شیپ  هتبلا  و  دـنیامن ، یم  راکنا  ار  دـنوادخ  تایآ  نارگمتـس  هکلب 
اه نآ  هک  نیا  ات  داهن ، ربص  رب  لد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هاگ  نآ  .دیـسر  ناشیا  هب  ام  ترـصن  هک  یماگنه  ات  دندرک  ربص  دندید 
هللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  دندومن ، بیذکت  ار  وا  دـندرک و  دای  ار  یلاعت  كرابت و  يادـخ  دـندینارذگ و  دـح  زا  [ ار رازآ  یمرـش و  یب  ]
 - يادـخ سپ  مرادـن ، ربص  مدوبعم  هب  تبـسن  ییوگدـب  رب  یلو  مدرک  ربص  میوربآ  نادـناخ و  دوخ و  هراـبرد  نم  دومرف : هلآو  هیلع 
ام یلَع  ِْربْصاَف   * ٍبوُُغل ْنِم  انَّسَم  اـمَو  ٍماـّیَأ  ِهَّتِـس  ِیف  اـمُهَْنَیب  اـمَو  َضْرَأـْلاَو  ِتاومَّسلا  اَـنْقَلَخ  ْدََـقلَو  : » درک لزاـن  ار  هیآ  نیا  ّلـجوّزع - 

سپ دیسرن ، ام  هب  یگتسخ  جنر و  چیه  میدیرفآ و  زور  شش  رد  ار  تساه  نآ  نیب  رد  هچنآ  نیمز و  اه و  نامسآ  ام  (2) و  ؛» َنُولوُقَی
شترتع زا  ناماما  هب  هک  هاگ  نآ  [ ات ، ] درک ربص  دوخ  لاوحا  همه  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترـضح  نآ  .نک  ربص  دنیوگ  یم  هچنآ  رب 

اوُرَبَص اَّمل  انِْرمَِأب  َنوُدـْهَی  ًهَِّمئَأ  ْمُْهنِم  اْنلَعَجَو  : » دومرف هؤانث -  ّلج  دـنوادخ -  هک  دـندش ، فیـصوت  ربص  هب  ناـشیا  و  دـش ، هداد  هدژم 
نانآ زا  (3) و  ؛» َنُوِنقُوی اِنتایِآب  اُوناکَو 
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یلص ترضح  نآ  ماگنه  نآ  رد  .دنتشاد  نیقی  ام  تایآ  هب  دندرک و  ربص  هک  هاگ  نآ  دننک  تیاده  ام  رما  هب  هک  میداد  رارق  یناماما 
ناـسحا وا  هب  ربص ، يازا  رد  مه  ّلـجوّزع -  يادـخ -  سپ  ندـب ، هب  تبـسن  رـس  نوچمه  تسا  ناـمیا  زا  ربـص  دومرف : هلآو  هیلع  هللا 

َناک ام  اـنْرَّمَدَو  اوُرَبَص  اـِمب  َلِیئارِْـسا  ِیَنب  یلَع  ینْـسُحلا  َکِّبَر  ُتَِملَک  ْتَّمَتَو  : » درک لزاـن  ار  هیآ  نیا  ّلـجوّزع -  يادـخ -  و  دومرف ،
دندرک هک  يربص  رطاخ  هب  دیسر  لامک  ّدح  هب  لیئارـسا  ینب  رب  تراگدرورپ  ناسحا  (1) و  ؛» َنوُشِْرعَی اُوناک  امَو  ُهُمْوَقَو  ُنْوَعِْرف  ُعَنْصَی 

نیا دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  .میدرب  نیب  زا  ار  دنتخادرپ  یم  هک  ییاه  ترامع  دنتخاس و  یم  وا  موق  نوعرف و  هچنآ  و 
: هک دومرف  لزان  دـنوادخ ]  ] و داد ، تصخر  ترـضح  نآ  هب  ار  نیکرـشم  اب  دربن  لـجوّزع -  يادـخ -  هک  تسا ، ماـقتنا  یناـگدژم و 

دیشکب دیتفای  هک  اج  ره  ار  ناکرشم  سپ   (2) ؛» ٍدَصْرَم َّلُک  ْمَُهل  اوُدُْعقاَو  ْمُهوُرُصْحاَو  ْمُهوُذُخَو  ْمُهوُُمتْدَجَو  ُْثیَح  َنیِکِرْشُملا  اُوُلْتقاَف  »
نآ (3) و  ْمُهوُُمتْفِِقث » ُْثیَح  ْمُهُوُلْتقاَو   » .دینیـشنب اه  نآ  هار  رـس  رب  یهاـگ  نیمک  ره  هب  دـینک و  ناـش  روصحم  دـیریگب و  ار  ناـنآ  و 
لتق هب  شترضح  ناتـسود  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  دوخ  لوسر  تسد  رب  ار  اه  نآ  دنوادخ  سپ  .دیـشکب  دیتفای  هک  اجره  ار  ناکرـشم 
دنک ربص  هک  نآ  ره  سپ  هدومرف ، هریخذ  ترـضح  نآ  يارب  ترخآ  رد  هچنآ  اب  داد  رارق  راوگرزب  نآ  ربص  شاداپ  ار  نآ  و  دیناسر ،

هفاضا هب  دیامن ، نشور  ار  شا  هدـید  شنانمـشد  هب  تبـسن  دـنوادخ  هک  نیا  ات  دور  یمن  نوریب  ایند  زا  دـیامن ، لمحت  ادـخ  هار  رد  و 
.دزاس یم  هریخذ  وا  ترخآ  يارب  هچنآ 
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مالسلا هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ماما  رضحم  رد  تفگ : هک  هدمآ  تیاور   (1) ینانک حابصلا  وبا  زا  یحیحص  ربخ  رد  باتک  نامه  رد  و 
زا ما  هدروآ  تیاکـش  امـش  رـضحم  هب  نم  هَّللادـبعوبا ، يا  تشاد : هضرع  دیـسر و  بانج  نآ  روضح  هب  يدرمریپ  هک  مدوب  باـیفرش 

قداص ماما  هَّللا  دبعوبا  ترضح  تسا ؟ هتفر  الاب  مّنِس  هک  ماگنه  نیا  رد  ناشیا  يراک  افج  مناردارب و  اه و  نآ  یـساپسان  منادنزرف و 
نیرت مک  و  تسا ، راوخ  يرگید  تلود  رد  مادـک  ره  و  یتـلود ، ار  لـطاب  تسا و  یتـلود  ار  قح  اـنامه  درم  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع 

هافر زا  يزیچ  هک  تسین  ینمؤم  چیه  و  دشاب ، یم  شناردارب  يافج  نادـنزرف و  قوقع  دـسر  یم  نمؤم  هب  لطاب  تلود  رد  هک  يزیچ 
دروم رد  ای  شنادنزرف و  هرابرد  ای  شندب و  رد  ای  ددرگ ، یم  التبم  شندرم  زا  شیپ  هک  نیا  رگم  دنیبب  لطاب  تلود  رد  ار  شیاسآ  و 

سپ دنادرگ ، دایز  ار  وا  مهـس  قح  تلود  رد  و  دنک ، صالخ  هدرک  بسک  لطاب  تلود  رد  هچنآ  زا  ار  وا  دـنوادخ  هک  نیا  ات  شلام 
(2) .داب هدژم  ار  وت  و  نک ، ربص 

هیلع نیسحلا  نب  یلع  مردپ  توف  هک  یماگنه  دومرف : هک  هدمآ  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  رفعجوبا  ترـضح  زا  باتک  نامه  رد  و 
شرافس ارم  تلحر  ماگنه  مردپ  هچنآ  هب  منک  یم  شرافس  ار  وت  مرسپ  دومرف : تفرگ و  هنیس  هب  ارم  دش  کیدزن  مالسلا 

ص:345
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{. فلوم « } هیف
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(1) .دشاب خلت  هک  دنچره  نک  ربص  قح  رب  مرسپ  دوب : هدرک  شرافس  نآ  هب  ار  وا  شردپ  هک  دومرف  دای  و  درک ،

ندرک و ربص  تسا  بوخ  هچ  دومرف : مالسلا  هیلعاضر  ترـضح  تفگ : هک  هدروآ  یطنزب  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدلا  لامک  باتک  رد  و 
اب زین  نم  هک  دیـشاب  رظتنم  (2) و  ؛» ٌبِیقَر ْمُکَعَم  یِّنِإ  اُوبِقَتْراَو  : » ار ّلجوّزع -  يادـخ -  هدومرف  يا  هدینـشن  ایآ  ندیـشک ، جَرَف  راـظتنا 
زا امش  اب  زین  نم  هک  دیشاب  رظتنم  سپ   (3) ؛» َنیِرِظَْتنُملا َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتناَف   -: » ّلجوّزع ار -  يادخ  هدومرف  .متـسه و  رظتنم  امش 

روبص امش  زا  دندوب  امش  زا  شیپ  هک  یناسک  و  دیآ ، یم  بلاغ  يدیمون  رب  جَرَف  شیاشگ و  انامه  هک  ربص  داب  امش  رب  سپ  .منارظتنم 
(4) .دندوب رت 

: دومرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترضح  مدینش  تفگ : هک  هدروآ  ملسم  نب  دمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  باتک  نامه  رد  و 
ییاه هناشن  نینمؤم ، يارب  لـجوّزع -  دـنوادخ -  يوس  زا  مالـسلا -  هالـصلا و  هیلع  مئاـق -  ترـضح  [ روهظ  ] زا شیپ  هک  یتسرد  هب 

: تسا لـجوّزع -  يادـخ -  هدومرف  نآ  دومرف : دـنادرگ ؟ وـت  يادـف  ارم  دـنوادخ  تسیچ  اـه  هناـشن  نآ  مدرک : ضرع  .دوـب  دـهاوخ 
ِعوُجلاَو ِفْوَخلا  َنِم  ْیَِـشب ٍء   » مالـسلا هیلع  مئاق  ترـضح  جورخ  زا  شیپ  ار  نینمؤم  ینعی : .مییامزآ  یم  ار  امـش  هتبلا  و  ْمُکَّنَُوْلبََنلَو ؛» »

هب (5) ؛ َنیِِرباّصلا » ِرَِّشبَو  ِتارَمثَّلاَو  ِسُْفنَألاَو  ِلاْومَألا  َنِم  ٍصْقَنَو 
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شیامزآ ار  اه  نآ  دومرف : .ار  نارباص  هدب  تراشب  هدژم و  و  تعارز ، تافآ  سوفن و  لاوما و  ناصقن  یگنـسرگ و  سرت و  زا  يزیچ 
( لاوما ناصقن  و  ، ) ناش ياـهخرن  ینارگ  هب  یگنـسرگ  و  ناـشتموکح ، رخآ  رد  نـالف  ینب  ناـهاشداپ  زا  سرت  يرادـقم  هب  دـنک  یم 

یمک دومرف : اهتعارز ) ناصقن  و   ) سردوز ریگارف و  گرم  دومرف : سوفن ) ناـصقن  و  ، ) هدزاـب یمک  اـه و  تراـجت  يداـسک  دومرف :
ماما سپس  .مالسلا  هیلع  مئاق  جورخ  ندیـسر  دوز  هب  ماگنه  نآ  رد  ار ) نارباص  هد  تراشب  و  ، ) دوش یم  تشک  هچنآ  لصاح  دشر و 

ِیف َنوُخِساّرلاَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  امَو  : » دیامرف یم  یلاعت  يادخ  نآ ، لیوأت  تسا  نیا  دمحم ، يا  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص 
.ملع رد  ناخسار  دنوادخ و  زج  دناد  یمن  یسک  ار  نآ  لیوأت  (1) و  ؛» ِْملِعلا

یهن رکنم  زا  و  رما ، فورعم  هب  ار  رگیدـکی  دوـمرف : هک  هدـمآ  تیاور  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  يروباـشین  ریـسفت  رد  و 
ره و  دوش ، یم  هداد  حیجرت  ایند  و  ددرگ ، یم  يوریپ  سفن  ياوه  دوش و  یم  تعاطا  يا  هیامورف  صخـش  يدید  هاگره  سپ  دـینک ،

دهاوخ ییاهزور  امـش  سپ  رد  هک  انامه  و  راذـگاو ، ار  ماوع  راک  و  تدوخ ، داب  وت  رب  سپ  ددنـسپ ، یم  ار  دوخ  رظن  ییار  بحاـص 
هاجنپ شاداپ  نوچمه  اه  نآ  زا  شا ] هفیظو  هب   ] هدـننک لمع  هب  تسا ، نتـشاد  فک  هب  خرـس  شتآ  نوچمه  اـه  نآ  رد  ربص  هک  دوب 

.دوش یم  اطع  دنهد  ماجنا  [ رگید ياه  نامز  رد   ] ار وا  لمع  هک  نت 

دنوادخ دـنوش و  یم  شیامزآ  نانمؤم  دومرف : هک  هدروآ  مالـسلا  امهیلع  شردـپ  زا  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  تبیغ  رد  و 
زییمت مه  زا  دوخ  دزن  ار  نانآ 

ص:347
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نمیا ترخآ  رد  یتخبدـب  يروک و  زا  ار  اه  نآ  نکیلو  هتـشادن ، نمیا  ایند  ياه  یخلت  الب و  زا  ار  نانمؤم  دـنوادخ  انامه  دـهد ، یم 
رانک البرک ] نیمزرس  رد   ] ار دوخ  ناگتشک  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما  سپـس  تسا ، هتـشاد 

نیدباعلا نیز  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  باتک  نامه  رد  (1) و  .دنتسه ناربمغیپ  ناگتشک  ام  ناگتشک  دومرف : یم  سپس  تشاذگ  یم  مه 
دنوادخ هاگ  نآ  متفگ ، یم  نخـس  مدرم  اب  هملک  هس  مدوب و  دازآ  [ راتفگ رد   ] هک متـشاد  یم  تسود  دومرف : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع 

: درک توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  .مینک  ربص  هک  میا  هتـسب  ادخ  اب  هک  تسا  يدهع  یلو  داد ، یم  ماجنا  نم  هرابرد  تساوخ  یم  هچنآ 
(2) و ؛» ِرُومُألا ِمْزَع  ْنِم  َِکلذ  َّنِإَف  اوُقَّتَتَو  اوُِربْصَت  ْنِإَو  ًارِیثَک  ًيذَأ  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  َنِمَو  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َباتِکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  َّنُعَمْـسََتلَو  »

رایـسب رازآ  اه و] هنعط   ] دندیزرو كرـش  هک  نانآ  زا  تشگ و  لزان  نانآ  رب  ینامـسآ  باتک  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  امـش  انامه 
نآ زا  باتک  ناـمه  رد  (3) و  .تسا اهراک  رد  نتفای  توق  يدنمورین و  ببـس  دـیزاس  هشیپ  اوقت  دـینک و  ربص  رگا  دینـش و  دـیهاوخ 

هطبارم و نانمؤم  و  هدومرف … : هک  اج  نآ  اـت  دروآ ، میهاوخ  هَّللاءاـش  نا  هطبارم  ثحب  رد  هک  هدـمآ  یثیدـح  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
يرگید رایسب  تایاور  (4) و  .نارواد نیرتهب  تسوا  و  دیامرف ، مکح  دنوادخ  هک  نیا  ات  دـنراد  او  ربص  هب  ار  رگیدـکی  دـننک و  ربص 

هب بوسنم  ناوید  رد  هک  تسا  نآ  تاّیلب  اه و  يراتفرگ  رد  نمؤم  عضو  لاح و  هک  نیا  هصالخ  .تسا  هدـش  داـی  دوخ  ياـج  رد  هک 
: هدمآ مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نامیالوم 

ص:348

.112 ینامعن ، تبیغ  . 449 - 1
هیآ 186. نارمع ، لآ  هروس  . 450 - 2

.105 ینامعن ، تبیغ  . 451 - 3

.105 ینامعن ، تبیغ  . 452 - 4

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 360 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_348_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_348_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_348_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_348_4
http://www.ghaemiyeh.com


امَّنَأَک ًاْربَص  َداز  ًاّرَش  َدیِز  اذإ 

ِرْهِفلاَو َِهبالَّصلا  َْنَیب  ام  ُکْسِملا  َوُه 

ُُهبیِط ُدادْزَی  ِکْسِملا  َتِیتَف  َّنَِأل 

ِّرَّشلا یَلَع  ًارابِطْصا  ِّرَحلاَو  ِقْحَّسلا  یَلَع 

هدروخ هک  اریز  نآ  ندییاس  ياهرازبا  نایم  رد  تسا  کشم  وچمه  وا  دـیازفا ، یم  دوخ  ربص  رب  دوش  دایز  وا  رب  يراتفرگ  رـش و  رگا 
.يراتفرگ رب  ربص  تهج  زا  دوش  یم  رتشیب  ترارح  ندییاس و  اب  شیوب  رطع و  کشم  ياه 

: هلمج زا  تسا ؛ هنوگ  دنچ  رب  مالسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  ربص  هک  دش  مولعم  میدرک  دای  هچنآ  زا  هجوت :

هک دشابن ، دریگ  یم  تواسق  ناش  ياه  لد  تبیغ  ندـش  ینالوط  ببـس  هب  هک  یناگدز  باتـش  زا  هک  نیا  هب  تبیغ ، لوط  رب  ربص  - 1
.تشذگ مود  تسیب و  رما  رد  ناونع  نیا  و  دنتفا ، دیدرت  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دروم  رد  ناگدز  باتش 

.دنیب یم  دوخ  نیفلاخم  زا  اه  نآ  دننام  بیذکت و  ءازهتسا و  رازآ و  زا  هچنآ  رب  نمؤم  ندرک  ربص  - 2

یلاـعت يادـخ  دـیدرگ ، داـی  هفیرـش  هیآ  رد  اـه  نآ  زا  یـضعب  هک  دوش ، یم  دراو  وا  رب  هک  ییاـه  تنحم  اـهالب و  ماـسقا  رب  ربص  - 3
 … «. ِعوُْجلاَو َو ِفْوَْخلا  َنِم  ْیَِشب ٍء  ْمُکَّنَُوْلبََنلَو  : » دیامرف

ار اه  نآ  دناوتن  هک  یتروص  رد  دنیب ، یم  ناشیا  هب  تبـسن  نیفلاخم  رازآ  نیدـناعم و  تسد  هب  نینمؤم  يراتفرگ  زا  هچنآ  رب  ربص  - 4
ناشیا زا  دنک و  صالخ 
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.دبای یم  رد  التبا  ماگنه  نمؤم  هک  ربص  رگید  ماسقا  .تسا و  ندرک  اعد  ربص و  وا  هفیظو  لاح  نیا  رد  هک  دیامن ، عافد 

یلاعت يادخ  زا  ربص  تساوخرد  مراهچ : هاجنپ و 

شا هفیظو  هک  یعقاوم  رد  ار  وا  هک  دـهاوخب  لجوّزع -  دـنوادخ -  هاـگرد  زا  تبیغ  ناـمز  رد  هک  تسا  نآ  نمؤم  فیاـظو  زا  ینعی 
: تسا تهج  دنچ  زا  نیا  و  دهد ، قیفوت  وا  هب  تسا  ندرک  ربص 

رب ارم  و  هدمآ : هللا  همحر  يرْمَع  ياعد  رد  هک  نانچ  هدش ، دراو  بلطم  نیا  مالسلا  هیلع  ناماما  زا  هدیسر  ياعد  رد  هک  نیا  هلمج : زا 
 … هِد ربص  نآ 

 - يادـخ زا  دراد  جایتحا  نآ  هب  دوخ  ياـیند  ترخآ و  نداد  ناـماس  يارب  نمؤم  هک  يزیچ  نآ  ره  هدـش : رما  تیاور  رد  هلمج : زا  و 
یلاعت يادـخ  هدومرف  تسا  دوصقم  نیا  رب  دـهاش  تسوا و  [ تردـق  ] تسد هب  ایـشا  همه  ياهدـیلک  هک  دـنک  تساوخرد  ّلـجوّزع - 

ای ببــس   ] هـب زج  تـسین  وـت  ربـص  نـک و  ربــص  (1) و  ؛» ِهَّللاـِب اـّلِإ  َكُْربَـص  اـمَو  ِْربْـصاَو   » هلآو هیلع  هللا  یلـص  شربـمغیپ  هـب  باـطخ 
هک تسا  هتـسیاش  سپ  تسا ، بلطم  نیا  رب  دـهاش  هجو  ود  ره  ربانب  و  تسا ، تناعتـسا  ای  تیببـس  يارب  ءاب  هک  دـنوادخ …  [ کـمک
دای ار  نآ  بیبَّللا  ینغُم  بحاص  هک  دـنچ  ره  دـشاب -  ْنِم »  » ینعم هب  ءاب  هک  دـناوت  .دـهاوخب و  لجوّزع -  يادـخ -  زا  ار  ربص  نمؤم 

، دراد دوجو  نآ  رب  دهاش  حیصف  مالک  رد  هک  دوش  رکنم  ار  يزیچ  وا  هک  تسین  مهم  نوچ  تسا -  هدومنن 
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هدیـسر مالـسلا  هیلع  ناماما  زا  نآ  هب  ّصَن  هک  نیا  اب  دشاب ، ضیعبت  يارب  ءاب  هک  دـنا  هدرک  راکنا  وحن  ياملع  زا  یعمج  هک  نانچمه 
.تسا

یّتح دییامن ، تلئـسم  ار  دیآ  یم  شیپ  ناتیارب  جئاوح  زا  هچنآ  ّلجوّزع -  يادـخ -  زا  هدـمآ : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  و 
همه امش  زا  کی  ره  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترـضح  نآ  .ددرگ و  یمن  مهارف  دنکن  ناسآ  ار  نآ  وا  رگا  هک  اریز  ار ، شفک  دنب 
نیا رب  زین  .تسا و  رایـسب  هراب  نیا  رد  رابخا  .دوش و  عطق  رگا  ار  شنیلعن  دـنب  یتح  دـیامن ، تساوخرد  شراگدرورپ  زا  ار  دوخ  زاـین 

هک نیا  يارب  دـنک  اعد  نمؤم  هک  تسا  هتـسیاش  سپ  هدـش ، دراو  اـعد  هب  رما  نآرق  تاـیآ  رد  هچنآ  قـالطا  دـنک  یم  تلـالد  بلطم 
دهد و یم  ناماس  ار  دوخ  يایند  ترخآ و  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  يزیچ  نیا  هک  دیامرف ، تیانع  وا  هب  نآ  دراوم  رد  ار  ربص  دنوادخ 

.دیامن یم  بلج  نآ  ببس  هب  ار  شیالوم  ياضر  تعاط و  تبحم و 

، دنک ربص  تسیاب  یمن  هک  ییاج  رد  ناسنا  سپ  دوش ، یم  هبتشم  نآ  ریغ  هب  ربص  دراوم  هک  دتفا  یم  قافتا  رایسب  هک : نیا  هلمج  زا  و 
ره هک  نیا  هب  نتفای  قیفوت  و  دنام ، یم  شوماخ  نتفگ  نخـس  ياج  هب  و  دیوگ ، یم  نخـس  ندنام  شوماخ  ياج  هب  و  دنک ، یم  ربص 
یم هک  ینمؤم  سپ  دشاب ، یم  ّلجوّزع -  يادخ -  يوس  زا  دهد ، ماجنا  شتقو  رد  ار  يراک  ره  دهد و  رارق  دوخ  ياج  رد  ار  يزیچ 
ربص هب  ار  وا  ات  دـنک  يراز  عرـضت و  اعد و  یلاعت  يادـخ  هاگرد  هب  هک  تسا  نآ  شا  هفیظو  درادرب  ماگ  تیادـه  ریـسم  رد  دـهاوخ 

ماگنه ندرک  مزر  و  موزل ، ماگنه  یکاب  یب  و  دومن ، توعد  دیاب  هک  ییاهاج  رد  ندرک  توعد  و  نآ ، ّصاخ  عقاوم  رد  ندرک 
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.ریگب سایق  نیا  هب  ار  رگید  دراوم  دهد ، قیفوت  یکانمشخ  عقوم  رد  مشخ  يروآ و  مزر 

هیلع قداص  ماما  زا  یفاک  رد  هک  ناـنچ  هدـیدرگ ، دراو  ّلـجوّزع -  يادـخ -  زا  یهاوخ  ربص  هب  رما  تاـیاور  رد  هک  نیا  هلمج : زا  و 
، دییامزایب ار  ناتدوخ  سپ  هداد ، صاصتخا  قالخا  مراکم  هب  ار  دوخ  نالوسر  ّلجوّزع -  دنوادخ -  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالسلا 
زا سپ  دوبن  امش  رد  قالخا  نآ  رگا  و  تسا ، امش ]  ] یبوخ زا  نآ  دینادب  دییوگ و  دمح  ار  دنوادخ  دوب  قالخا  نآ  امـش  رد  رگا  هک 

[ قالخا مراکم  زا  ] زیچ هد  ترضح  نآ  سپس  .دینک  سامتلا  دنوادخ  هاگرد  هب  اه  نآ  هب  یبای  تسد  يارب  دییامن و  تلئـسم  دنوادخ 
زا یضعب   (1) .تّورم تعاجـش و  تریغ و  تواخـس و  وکین و  قـلخ  يراد و  نتـشیوخ  رکـش و  ربـص و  تعاـنق و  نیقی و  درمـش : ار 

هیلع ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  باتک  نامه  رد  و  تناـما .» يادا  ییوگتـسار و  و   » هدوزفا تلـصخ  هد  نیا  زا  سپ  ناـیوار 
لجوّزع يادخ -  دشاب ، افواب  وگتسار و  روبص ، رابدرب ، هیقف ، هدیمهف ، لقاع ، هک  ار  یسک  میراد  تسود  ام  دومرف : هک  هدمآ  مالـسلا 

نآ رب  ار  دـنوادخ  دوب  تافـص  نیا  وا  رد  هک  نآ  ره  سپ  هداد ، صاصتخا  یناسنا ) یلاع  تافـص   ) قـالخا مراـکم  هب  ار  ناربمغیپ  - 
: مدرک ضرع  دیوگ : يوار  .دهاوخب  وا  زا  ار  اه  نآ  دیامن و  يراز  لجوّزع -  دنوادخ -  هاگرد  هب  دوبن  سک  ره  رد  و  دیوگ ، دـمح 

ترضح دنمادک ؟ تافص  نآ  موش ، تیادف 
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(1) .تناما يادا  ییوگتسار و  و  یکین ، تریغ و  تعاجش و  تواخس و  ایح و  ملح و  رکش و  ربص و  تعانق و  يراکزیهرپ و  دومرف :

ربص هب  رگیدکی  شرافس  مجنپ : هاجنپ و 

 - هجرف هَّللا  لجع  مئاق -  ترضح  تبیغ  نامز  رد 

: دراد تلـالد  بلطم  نیا  رب  هجو  دـنچ  و  دوش ، تبظاوم  نآ  رب  و  ددرگ ، ماـمتها  نآ  هب  تسا  هتـسیاش  هک  تسا  یمهم  روما  زا  نیا  و 
مالسلا مهیلعراهطا  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هب  ندومن  ادتقا  نتسج و  یّسأت  مود : .فورعم  هب  رما  ياه  لیلد  همه  لّوا :

رد هللا  همحر  سوواـط  نب  یلع  لـجا  دّیـس  هک  یتیاور  صوصخ  موس : .دوش  یم  نشور  بلطم  نیا  راـبخا  رد  شهوژپ  زا  هک  ناـنچ 
و رـصعلاو ، [ هروس  ] دش لزان  یلع  هرابرد  و  دومرف : هک  ریدـغ  زور  هبطخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هدروآ ، لابقا  باتک 
هک یناسک  رگم  ، ) دمحم لآ  نانمشد  تسا :) نایز  رد  ناسنا  انامه   ) هک تمایق  رصع )  ) راگدرورپ هب  دنگوس  و ) : ) هک نیا  شریـسفت 

شرافـس ربص  هب  ار  رگیدکی  و   ) ناش ناردارب  اب  ندرک  يدردمه  هب  دنداد ) ماجنا  بوخ  ياهراک  و   ) ناشیا تیالو  هب  دنروآ ) نامیا 
(2) ناش …  بئاغ  تبیغ  نامز  رد  دنداد )

نادنزرف هب  نمؤم  هک  تسا  نآ  ربص  هب  رگیدکی  شرافس  زا  روظنم  میوگ : یم 
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ترضح هب  نامیا  هب  دنک  رما  شرافس و  نینمؤم  ریاس  شیوخ و  ناتسود  و  ینید ، ناردارب  هریـشع و  و  لایع ، نادناخ و  ناگداون و  و 
اه و تنحم  اهالب و  اه و  هنتف  زا  هچنآ  رب  تبیغ و  نامز  ندش  ینالوط  رب  ترضح  نآ  تبیغ  نامز  رد  ندرک  ربص  مالسلا و  هیلع  مئاق 
ار ربص  ياه  یبوخ  هک  نیا  هب  دـننیب ، یم  اه …  نیا  ریغ  ناتـسود و  يافج  نانمـشد و  رازآ  زا  هچنآ  و  دـسر ، یم  ناشیا  هب  اه  تیذا 

نانمـشد نوچ  و  دنوشن ، دیماان  تبیغ  ندش  ینالوط  رثا  رب  ات  دوب ، دهاوخ  شیاشگ  رَفَظ و  ربص  یپ  رد  هک  نیا  و  دـیوگزاب ، ناشیارب 
هداد ربخ  مالـسلا  مهیلع  يوگتـسار  ناماما  ار  نآ  هک  دننادب  دنتفاین و  دید  رتهب  دـننیبب ، تمعن  هافر و  یتحار و  شیاسآ و  رد  ار  دوخ 

نینچمه .تشگ  راکـشآ  ناـشیارب  نانمـشد  یگریچ  ناـمیا و  لـها  يـالتبا  هب  ربـخ  رد  ناـنآ  ییوگتـسار  هک  روط  ناـمه  سپ  دـنا ،
.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دش ، دهاوخ  راکشآ  ناتسود  يارب  هافر  شیاشگ و  جرف و  ندش  رهاظ  رب  نانآ  ییوگتسار 

زا يرت  نییاپ  بتارم  هب  ای  گرزب  جَرَف  هب  اـی  ددرگ ، لـیان  يزوریپ  جَرَف و  هب  دـشک ، راـظتنا  دـنک و  ربص  سک  ره  هک  دـننادب  دـیاب  و 
هک دنادب  یلو  دـشاب ، هدـش  يدایز  ياه  ضرق  راچد  یـسک  هاگره  هک  دـینیب  یمن  .تسا  جرف  ماسقا  زا  راظتنا  دوخ  هکلب  جرف ، ماسقا 
یم یّلست  شلد  تّدم ، ندش  يرپس  تعسو و  راظتنا  نامه  هب  یصخش  نینچ  دسر ، یم  وا  هب  یتعسو  دراوم  یـضعب  زا  یتدم  زا  سپ 

رد هک  دناد  یم  یلو  دشاب ، وا  رد  يدنچ  ياه  ضرم  و  دشاب ، رامیب  یـسک  هک  نیا  ای  دوش ، صالخ  اه  ضرق  نیگنـس  راب  زا  ات  دـبای 
اه يرامیب  نآ  زا  درک و  دهاوخ  هجلاعم  ار  وا  دمآ و  دهاوخ  وا  غارـس  هب  یتدـم  زا  سپ  هک  تسه  یتسد  ربز  بیبط  اهاج  زا  یـضعب 

يارب شندیشک  راظتنا  نیمه  يدرف  نینچ  تخاس ، دهاوخ  شتحار 
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زا دشاب ، یم  شا  هصغ  مغ و  ندش  فرطرب  هیحور و  تیوقت  ناج و  یلست  هیام  نانیمطا ، دروم  بیبط  نآ  ندمآ  تدم و  نتفای  نایاپ 
: دومرف ترضح  دوب ؟ دهاوخ  جَرَف  عقوم  هچ  موش ، تیادف  درک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  هک  یماگنه  يور  نیمه 
زا شندیشک  راظتنا  تهج  هب  یتسار  هب  تخانش  ار  رما  نیا  هک  یسک  دنهاوخ ؟ یم  ایند  هک  یتسه  یناسک  زا  مه  وت  ایآ  ریـصبوبا  يا 

(1) .تسا هدش  جَرَف  وا 

، مدیسرپ جَرَف  زا  يزیچ  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  تفگ : هک  هدروآ  تیاور  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ترـضح  زا  لیـضفلا  نب  دمحم  زا  و 
رظتنم َنیِرِظَْتنُملا ؛» َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتناَف  : » دـیامرف یم  لـجوّزع -  دـنوادخ -  تسا ؟ جَرَف  زا  دوخ  جَرَف  راـظتنا  هن  رگم  اـیآ  دومرف :

(2) .مشاب یم  نارظتنم  زا  مه  نم  هک  یتسرد  هب  دیشاب 

یمن ایآ  دومرف : مدیسرپ ، جرف  هرابرد  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  نسحلاوبا  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدمآ  مهج  نب  نیـسح  زا  و 
جَرَف زا  یـشخب  جَرَف  راـظتنا  يرآ  دوـمرف : دـیزومایب ، نم  هب  امـش  هک  نیا  رگم  مناد  یمن  متفگ : تسا ؟ جَرَف  زا  جَرَف  راـظتنا  هـک  یناد 

(3) .تسا

و دـندش ، كاله  [ ناـگدز باتـش   ] ریـضاحم باحـصا  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلعرقاـب  رفعجوبا  ترـضح  زا  یناـمعن  تبیغ  رد  و 
یتفگـش حـتف  هودـنا  مغ و  زا  سپ  هک  انامه  دـنام ، تباث  دوخ  مکحم  ياه  هیاـپ  رب  هاـگهانپ  دـنتفای و  تاـجن  ناگدنرامـش  کـیدزن 

(4) .دوب دهاوخ 

نم هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  نسحلاوبا  ترضح  تفگ : هک  هدمآ  نیطقی  نب  یلع  زا  و 
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هک تسا  هنوگچ  تفگ : یلع  شرـسپ  هب  نیطقی  دـیوگ : يوار  .ددرگ  یم  تیبرت  اـهوزرآ  اـب  هعیـش  هک  تسا  لاـس  تسیود  دوـمرف :
یلع تفرگن ؟ ماجنا  هدش  هتفگ  امش  [ قح تموکح   ] هرابرد هچنآ  و  دیدرگ ، عقاو  هدش  هتفگ  سابعلا ] ینب  تموکح   ] ام هرابرد  هچنآ 

یب سپ  دوب ، هدیسر  شتقو  امـش  نایرج  هک  نیا  رگم  تسا ، هدوب  عبنم  کی  زا  ود  ره  هدش  هتفگ  امـش  ام و  هرابرد  هچنآ  هتبلا  تفگ :
اهدیما اب  سپ  هدیـسرن  شماگنه  ام  رما  یلو  تفای ، ماجنا  دندوب  هتفگ  هک  مه  روط  نامه  و  دـش ، هتفگ  امـش  هب  بلطم  تساک  مک و 

یم تواسق  اـه  لد  هتبلا  تفاـی ، دـهاوخن  ققحت  رگید  لاـس  دصیـس  اـی  تسیود  اـت  رما  نیا  دـنتفگ : یم  اـم  هب  رگا  و  میدـش ، مرگلد 
اه لد  ات  تسا ، کیدزن  یلیخ  ددرگ و  یم  عقاو  رما  نیا  يدوز  هب  دنتفگ : یم  یلو  دنتـشگ ، یم  رب  مالـسا  زا  مدرم  مومع  و  تفرگ ،

(1) .ددرگ کیدزن  شیاشگ  دریگ و  تفلا  مه  اب 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  مان  هک  یسلاجم  زا  زیهرپ  مشش : هاجنپ و 

دشاب رخسمت  دروم  اه  نآ  رد 

نآ ای  دـنریگ  یم  هرخـسم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  داـی  هک  اـه  نآ  ناـهارمگ ، ناراـکیب و  سلاـجم  زا  نتـسج  يرود  ندرک و  زیهرپ 
دای زا  هک  نیا  ای  دـنیامن ، یم  راکنا  ار  شفیرـش  دوجو  ای  دـنریگ ، یم  هدرخ  راوگرزب  نآ  رب  اـی  دـننک ، یم  داـی  يدـب  هب  ار  ترـضح 

رخسمت هب  ار  بانج  نآ  رظتنم  نانمؤم  ای  دننادرگ ، يور  شترضح  ندرک 

ص:356

لیذ ح 6.  369  / 1 یفاک ، لوصا  . 461 - 1

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 368 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_356_1
http://www.ghaemiyeh.com


اوُدُعْقَت الَف  اِهب  ُئَزْهَتُْـسیَو  اِهب  ُرَفُْکی  ِهَّللا  ِتایآ  ُْمتْعِمَـس  اذِإ  ْنَأ  ِباتِکلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلََّزن  ْدَقَو  : » دیامرف ّلجوّزع -  يادخ -  .دـنریگ  یم 
[ دنوادخ  ] انامه (1) و  ؛» ًاعیِمَج َمَّنَهَج  ِیف  َنیِِرفاکلاَو  َنیِِقفاـنُملا  ُعِماـج  َهَّللا  َّنِإ  ْمُُهْلثِم  ًاذِإ  ْمُکَّنِإ  ِهِْریَغ  ٍثیِدَـح  ِیف  اوُضوُخَی  یّتَح  ْمُهَعَم 
نارفاک و  ] نانآ اب  سپ  ددرگ  یم  ازهتسا  دوش و  یم  هدیزرو  رفک  دنوادخ  تایآ  هب  دیدینش  هاگره  هک  دومرف  لزان  امش  رب  باتک  رد 

دیهاوخ نانآ  دننام  تقیقح  هب  مه  امش  دیوش ] نیشنمه  اه  نآ  اب  رگا   ] هک دنوش  لخاد  رگید  ینخس  رد  ات  دینیشنن  [ ناگدننک ازهتـسا 
.درک دهاوخ  عمج  مّنهج  رد  ار  نارفاک  ناقفانم و  یگمه  دنوادخ  انامه  دوب ،

(2) .دنتسه مالسلا  مهیلع  ناماما  دنوادخ : تایآ  دیوگ : هک  هدمآ  هللا  همحر  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  و 

هرابرد مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبعوبا  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدـمآ  یفوقرقع  بیعـش  زا  یحیحـص  دنـس  هب  یفاک  لوصا  رد  و 
روظنم دومرف : مدیـسرپ ، اِهب » …  ُئَزْهَتُْـسیَو  اِهب  ُرَفُْکی  ِهَّللا  ِتایآ  ُْمتْعِمَـس  اذِإ  ْنَأ  ِباتِکلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلََّزن  ْدَقَو  : » یلاعت يادـخ  هدومرف 

یم اوران  مالـسلا  هیلع  ناماما  هب  تبـسن  و  درامـش ، یم  غورد  ار  نآ  دراد و  یم  راـکنا  ار  قح  یـسک  يدینـش  هچناـنچ  هک  تسا  نآ 
هیلع ترـضح  نآ  زا  حیحـص  ربخ  رد  باـتک  ناـمه  رد  (3) و  .دـشاب هک  سک  ره  نکم  ینیـشنمه  وا  اب  زیخرب و  شراـنک  زا  دـیوگ ،

ینمؤم ای  دوش  تمذـم  نآ  رد  یماما  هک  دنیـشنن  ییاـج  رد  دراد  ناـمیا  نیـسپزاب  زور  ادـخ و  هب  سک  ره  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا 
نامه رد  (4) و  .ددرگ تناها 
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رب ار  شتمقن  دراد و  یم  نمـشد  ار  اه  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  سلجم  هس  دومرف : هک  هدـمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  بانج  نآ  زا  باتک 
رارق نآ  رد  یـسک  هک  تسا  سلجم  نآ  یکی : دـینکم : تسلاجم  ینیـشنمه و  [ سلاجم نآ  لها   ] اه نآ  اب  سپ  دتـسرف ، یم  نآ  لها 

و  ] هنهک نآ  رد  اـم  داـی  دوـش و  یم  هزاـت  نآ  رد  نامنانمـشد  داـی  هک  یـسلجم  رگید  و  دـیوگ ، یم  غورد  دوـخ  ياوـتف  رد  هک  دراد 
نینچ سلجم  نآ  رد  هک   ] یناد یم  وت  هک  یلاـح  رد  دوش  یم  يریگولج  اـم  [ يوریپ  ] زا نآ  رد  هک  یـسلجم  و  تسا ، [ هدـش شوـمارف 

 - دوب شناهد  رد  ییوگ  هک  درک  توالت  ار  دنوادخ  باتک  زا  هیآ  هس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  سپـس  دیوگ : يوار  تسه .] يزیچ 
دنوادخ زج  هک  نانآ  هب  (1) و  ؛» ٍْملِع ِْریَِغب  ًاوْدَع  َهَّللا  اوُّبُسَیَف  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  اوُّبُـسَت  الَو   -: » دوب شتـشم  رد  ایوگ  تفگ : ای 

ِیف َنوُضوُخَی  َنیِذَّلا  َْتیَأَر  اذِإَو   » .دنهد یم  مانـشد  ینادان  يور  زا  هنارگمتـس  ار  دنوادخ  [ زین نانآ   ] هک دیهدن  مانـشد  دنناوخ  یم  ار 
رد ندز ] هنعط  يریگ و  هدروـخ  يارب   ] هک ینیب  یم  ار  یناـسک  هاـگره  (2) و  ؛» ِهِْریَغ ٍثیِدَـح  ِیف  اوُضوُخَی  یّتَح  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف  اِنتایآ 
اذه َبِذَکلا  ُمُُکتَنِْـسلَأ  ُفِصَت  اِمل  اُولوُقَت  الَو   » .دـنوش دراو  رگید  ینخـس  رد  ات  نک  ضارعا  نانآ  زا  سپ  دـننک  یم  وگتفگ  ام  تایآ 

تسا لالح  نیا  هک  دنک  فیصوت  غورد  هب  نات  ياه  نابز  هچنآ  ببس  هب  دییوگم  (3) و  ؛» َبِذَکلا ِهَّللا  یَلَع  اوُرَتْفَِتل  ٌمارَح  اذهَو  ٌلالَح 
(4) .دیدنب غورد  دنوادخ  رب  ات  مارح  نآ  و 

یـسک دـننام  یتشگ  راچد  نانآ  اب  تسلاجم  نایبصان و  هب  هاگ  ره  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  باتک  نامه  رد  و 
يا هدش  خرس  گنس  يور  رب  هک  شاب 
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زا یکی  هرابرد  هک  يدـید  رگا  سپ  دـنک ، یم  ناشتنعل  دراد و  یم  نمـشد  ار  اـه  نآ  دـنوادخ  هک  اریز  يزیخرب ، اـجنآ  زا  اـت  دـشاب 
ربخ رد  باتک  نامه  رد  (1) و  .دمآ دهاوخ  دورف  اه  نآ  رب  اجنآ  رد  دنوادخ  رفیک ] و   ] مشخ هک  اریز  زیخرب  دننک  یم  وگتفگ  ناماما 

ار یلاعت  يادـخ  قیقحت  هب  دنیـشنب ، ادـخ  ياـیلوا  هدـنهد  مانـشد  دزن  سک  ره  دومرف : هک  تسا  مالـسلا  هیلع  باـنج  نآ  زا  یحیحص 
نآ رد  هک  دنیشنب  یسلجم  رد  سک  ره  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  زین  باتک  نامه  رد  (2) و  .تسا هدرک  تیصعم 
رب ّتلذ  ساـبل  اـیند  رد  دـنوادخ  دـنکن  ار  راـک  نیا  یلو  دزیخرب  دـناوت  یم  دوـش و  یم  هداد  مانـشد  مالـسلا  هیلع  ناـماما  زا  یکی  هب 

(3) .دیامرف بلس  يو  زا  هداهن  ّتنم  وا  رب  ام  تفرعم  تهج  زا  یکین  زا  هچنآ  و  دنک ، شباذع  ترخآ  رد  دناشوپب و  شمادنا 

: دومرف یم  مالسلا  هیلعاضر  ماما  ترضح  مدینش  تفگ : هک  هدروآ  مصاع  نب  دمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  یـشک  زا  ناهربلا  ریـسفت  رد  و 
ناـنآ اـب  نم  مدرگ ، تیادـف  يرآ ، مدرک : ضرع  ینک ؟ یم  تسلاـجم  ناـیفقاو  اـب  وت  هک  هدیـسر  ربـخ  نم  هب  مصاـع  نب  دـمحم  يا 

لجوّزع يادخ -  نکم ، تسلاجم  نانآ  اب  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  .متسه  فلاخم  ناشیا  اب  هک  یلاح  رد  منک  یم  تسلاجم 
ِیف اوُضوُخَی  یّتَـح  ْمُهَعَم  اوُدـُعْقَت  ـالَف  اـِهب  ُئَزْهَتُْـسیَو  اـِهب  ُرَفُْکی  ِهَّللا  ِتاـیآ  ُْمتْعِمَـس  اذِإ  ْنَأ  ِباـتِکلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلََّزن  ْدَـقَو  : » هدومرف - 

(4) .نایفقاو ینعی  دندیزرو : رفک  هک  نانآ  و  دنتسه ، ایصوا  تایآ : زا  روظنم  ْمُُهْلثِم ؛» ًاذِإ  ْمُکَّنِإ  ِهِْریَغ  ٍثیِدَح 

ص:359

ح 13. ، 379  / 2 یفاک ، لوصا  . 470 - 1

ح 14. ، 397  / 2 یفاک ، لوصا  . 471 - 2

ح 15. ، 379  / 2 یفاک ، لوصا  . 472 - 3
هیآ 140. ءاسن ، هروس  ح 4 ؛ ، 423  / 1 ناهربلا ، ریسفت  . 473 - 4

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 371 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_359_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_359_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_359_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_359_4
http://www.ghaemiyeh.com


یکی رکذ  باب  زا  ایصوا  ندرک  دای  هک  نانچمه  تسا ، قیداصم  زا  یکی  ندرک  دای  باب  زا  دنا  هدش  رکذ  نایفقاو  هک  نیا  میوگ : یم 
.تسین هدیشوپ  هک  نانچ  دشاب ، یم  هَّللا  تایآ  قیداصم  زا 

لها سلاجم  رد  نتـسشن  تمرح  تایاور ، ریاس  همیمـض  هب  هدـیدرگ و  تیاور  نآ  ریـسفت  رد  هچنآ  همیمـض  هب  هفیرـش  هیآ  زا  هجوت :
هک هدـمآ  نآ  رد  هک  ییهن  تهج  هب  دوش ، یم  هدافتـسا  میدرک -  هراشا  ثحبم  نیا  لّوا  رد  اه  نآ  ماسقا  زا  یـضعب  هب  هک  تلالض - 
 - يادـخ نوچ  دراد ، رارق  هریبک  ناهانگ  رامـش  رد  هانگ  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  زا  هکلب  .دـشاب  یم  تمرح  نآ  رهاظ 

هکلب تسا ، اه  نآ  دننام  دنک  ینیـشنمه  اه  نآ  اب  سک  ره  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  دییاه ) نآ  دننام  زین  امـش  : ) هدومرف لجوّزع - 
یم هک  تسا  هدرک  هدـعو  نانآ  يارب  ار  منهج  شتآ  هدومرف و  ریبعت  نیقفانم »  » ناونع هب  دـنیامن  تسلاـجم  ناـشیا  اـب  هک  یناـسک  زا 
نآ ندوب  رئابک  زا  هانگ و  نیا  یگرزب  سپ  تخاس ) دـهاوخ  عمج  منهج  رد  ار  نارفاـک  ناـقفانم و  یگمه  دـنوادخ  اـنامه  : ) دـیامرف

شبـضغ طخـس و  بجوم  هچنآ  زا  و  دهد ، قیفوت  تسوا  ياضر  هچنآ  هب  ار  ام  هک  میراتـساوخ  لجوّزع -  يادخ -  زا  .تشگ  رهاظ 
.دیامرف ظفح  دشاب  یم 

سلاـجم اـب  يا  هدـید  ارم  هک  دـیاش  اـی  ِینَْتیَّلَخ ؛» ْمُهَْنَیبَو  یْنیَبَـف  َنِیلاّـطَبلا  َِسلاـجَم  َفـِلآ  ِینَْتیَأَر  َکَّلََعل  ْوَأ  : » تـسا هدـمآ  اـعد  رد  و 
.يا هتشاذگاو  نانآ  نایم  رد  ارم  سپ  ما  هتفرگ  تفلا  نایوج  هوای  ناگراکیب و 

بلطم نیا  رب  هچنآ  متـشه  هاـجنپ و  رما  رد  و  میرب -  یم  هاـنپ  دـنوادخ  هب  نآ  زا  تسا -  سب  تمقن  ترـسح و  نیمه  و  میوـگ : یم 
.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ ، دهاوخ  دراد  تلالد 
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لطاب لها  نارگمتس و  اب  رهاظت  متفه : هاجنپ و 

یم هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  مدینـش  تفگ : هک  هفیذـح  زا  هدروآ  تیاور  هماـع  قـیرط  زا  هّمغلا  فـشک  زا  لـقن  هب  راـحب  رد 
اه نآ  زا  تعاطا  هک  یسک  رگم  دنناسرت  یم  ار  نارادربنامرف  دنشک و  یم  هنوگچ  هک  رگمتـس  ناهاشداپ  زا  تّما  نیا  رب  ياو  دومرف :
 - دنوادخ هاگره  سپ  دیامن ، یم  رارف  اه  نآ  زا  لد  اب  و  دنک ، یم  رهاظت  عُّنَـصَت و  اه  نآ  اب  نابز  اب  یقّتم  نمؤم  سپ  دـنک ، راهظا  ار 
هک تساناوت  دهاوخ  هچ  ره  رب  وا  دنکـش و  یم  مه  رد  ار  جوجل  رگمتـس  هنوگ  ره  دـنادرگزاب  تّزعاب  ار  مالـسا  دـهاوخب  ّلجوّزع - 

یقاب زور  کی  زج  هب  ایند  زا  رگا  هفیذح  يا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  نآ  هاگ  نآ  .دروآ  حالـص  هب  داسف  زا  سپ  ار  یتما 
.دبای تموکح  نم  نادناخ  زا  يدرم  ات  درک  دهاوخ  ینالوط  ار  زور  نآ  دنوادخ  دنامن 

تلود رد  هاگره  نامعن  رـسپ  يا  دومرف : هک  هدـمآ  قاّطلا  نمؤم  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ياـه  شرافـس  رد  لوقعلا  فحت  رد  و 
كاله هداد و  نتـشک  هب  ار  دوخ  دوش  تلود  ضرعتم  سک  ره  هک  اریز  نک ، دروخرب  ّتیحت  اب  يراد  هّیقت  سک  ره  اـب  يدوب  لـطاب 

(2) دینکفین …  رد  رطخ  هکلهم و  هب  ار  دوخ  (1) و  ؛» ِهَُکلْهَّتلا َیلِإ  ْمُکیِْدیَِأب  اوُْقُلت  الَو  : » دیامرف دنوادخ  تسا ، هدرک 

هک دیـشاب  اه  هدـنرپ  نیب  رد  لـسع  روبنز  نوچمه  دومرف : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دوخ  دنـس  هب  یناـمعن  تبیغ  رد  و 
نینچ نآ  اب  تسا  هتفهن  نآ  نوردنا  رد  یتکرب  هچ  دننادب  ناگدنرپ  رگا  و  دنراگنا ، ناوتان  ار  نآ  ناگدنرپ  یمامت 
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یـسک هب  دنگوس  .دیـشاب  رانکرب  نانآ  زا  ناتیاهراک  اه و  لد  اب  دییامن و  ترـشاعم  مدرم  اب  ناتیاه  ندب  اه و  نابز  اب  دـننکن ، يراتفر 
ناـهد بآ  رگید  ضعب  تروـص  هب  امـش  زا  یـضعب  هک  نیا  اـت  دـید  دـیهاوخن  دـیراد  تسود  ار  هچنآ  تـسوا  تـسد  رد  مناـج  هـک 

هعیـش زا  دومرف : هک  نیا  ای  امـش -  زا  دنامن  هک  اجنآ  ات  و  درامـش ، زادرپ  غورد  ار  رگید  ضعب  امـش  زا  یـضعب  هک  ییاج  ات  دزادنایب ،
ار نآ  هک  دشاب  هتـشاد  یمدنگ  یـصخش  هاگره  منز : یم  یلثم  ناتیارب  کنیا  اذـغ ، رد  کمن  مشچ و  رد  همرـس  نوچمه  رگم  نم - 

دنیبب دورب و  نآ  غارـس  هب  ینامز  تدم  زا  دعب  سپـس  دنامب ، اجنآ  رد  مدنگ  نآ  یتدم  و  دهد ، رارق  ییاج  رد  دـنک و  هزیکاپ  كاپ و 
وا رب  یتدـم  و  دـنادرگرب ، شلّوا  ياج  هب  ار  نآ  زاـب  و  دـنک ، كاـپ  زیمت و  دروآ و  نوریب  ار  مدـنگ  نآ  سپ  هداـتفا ، مرِک  نآ  هب  هک 

كاپ ار  مدنگ  درب و  نوریب  ار  اه  مرِک  نآ  سپ  هدش ، عقاو  نآ  رد  مرک  يدادعت  دنیب  هرابود  دنک ، دیدزاب  نآ  زا  رگید  راب  ات  درذـگب 
مدنگ نوچمه  دنامب  یقاب  مدنگ  نآ  زا  یمک  رادقم  هک  نیا  ات  دنک  رارکت  ار  راک  نیا  روط  نیمه  و  دنادرگرب ، اج  نامه  هب  زیمت و  و 
رگم دـنامن  یقاب  امـش  زا  هک  هاگ  نآ  ات  تفای  دـیهاوخ  زیمت  مه  زا  اهامـش  هنوگ  نیا  دـناسر ، یمن  يررـض  نآ  هب  مرِک  هک  یباـیمک 

(1) .دناسرن اه  نآ  رب  ینایز  هنوگ  چیه  هنتف  هک  یمک  هورگ 

نتفای ترهش  زا  زیهرپ  ندنام و  سانشان  متشه : هاجنپ و 

ماما زا  یفاک  رد  .تحار و  ندنام ، سانشان  تسا و  تفآ  ترهش ، هک  اریز 
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.نکب ار  راک  نیا  دسانشن  ار  وت  سک  چیه  [ هک ینک  یگدنز  يروط   ] یناوتب هچنانچ  دومرف : هک  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص 

زا نانآ  ماما  هک  دیـسر  دهاوخ  مدرم  رب  ینامز  دومرف : هک  هدمآ  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یحیحـص  دنـس  هب  نیدلا  لامک  باتک  رد  و 
، هک نیا  دسر  اه  نآ  هب  هک  باوث  زا  زیچ  نیرت  مک  نامز ، نآ  رد  .دننامب  رادیاپ  ام  رما  رب  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  دوش ، بیاغ  ناشیا 

امش داب  تراشب  سپ  دیدرک ، قیدصت  ارم  بیغ  دیدروآ و  نامیا  نم  ّرِس  هب  نم ، نازینک  ناگدنب و  دنک : ادن  ار  ناشیا  لاعتم  دنوادخ 
هب و  مزرمآ ، یم  ار  امـش  و  میامن ، یم  وفع  ار  امـش  منک و  یم  لوبق  امـش  زا  هک  اقح  منازینک  ناگدنب و  يا  نم ؛ زا  کین  باوث  هب  ار 

.مدرک یم  لزان  اه  نآ  رب  ار  مباذع  دیدوبن  امش  رگا  و  میامن ، عفد  نانآ  زا  ار  الب  و  منادرگ ، باریس  ناراب  زا  ار  ناگدنب  امش  هطـساو 
نابز و ظفح  دومرف : تسیچ ؟ دـهد  ماجنا  نامز  نآ  رد  نمؤم  هک  يراک  نیرتهب  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  مدرک : ضرع  تفگ : رباـج 

(1) .تسا ینیشن  هناخ 

ٍهَمُون ٍنِمُْؤم  ُّلُک  ّالِإ  ِهِیف  وُْجنَی  ٌنامَز ال  َِکلذَو  : » دومرف اه  هبطخ  زا  یکی  رد  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هغالبلا  جهن  رد  و 
ُهَّللا ُحَتْفَی  َِکئلوُأ  ِرُُذبلا  ِعِییاذَملا  َالَو  ِحِییاسَملِاب  اوُْسَیل  يرُّسلا  ُمالْعَأَو  يدُهلا  ُحِیباصَم  َِکئلوُأ  ْدَقَتُْفی  َْمل  َباغ  ْنِإَو  ْفَْرُعی  َْمل  َدِهَـش  ْنِإ 

(2) ؛» …  ِهِیف اِمب  ُءآنِإلا  ُأَفُْکی  امَک  ُمالْسِإلا  ِهِیف  ُأَفُْکی  ٌنامَز  مُْکیَلَع  ِیتْأَیَس  ُساّنلا  اَهُّیَأ  .ِِهتَمْقَن  ِءآّرَـض  ْمُْهنَع  ُفِشْکَیَو  ِِهتَمْحَر  َباْوبَأ  مَُهل 
تاجن نآ  رد  هک  تسا  ینامز  نآ  و 
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، دنیاین رب  شیوجتـسج  رد  دشاب  بیاغ  هاگره  دوشن و  هتخانـش  دبای  روضح  [ سلاجم رد   ] رگا هک  باوخرپ ، نمؤم  ره  رگم  دبای  یمن 
ناهد و  دننکن ، دش  دمآ و  مدرم  نایم  رد  ینیچ  نخـس  داسف و  هنتف و  هب  هک  دنناور ، بش  هار  نارگنـشور  تیاده و  ياه  غارچ  نانیا 

ار شباذع  یتخس  ناشیا  زا  و  دنک ، یم  زاب  ار  شتمحر  ياهرد  دنوادخ  نانآ  يارب  دنیاشگن ، ییارـس  هوای  مدرم و  زا  ییوگ  بیع  هب 
ددرگ و نوگژاو  فرظ  هک  نانچمه  دوش  یم  نوگژاو  نآ  رد  مالسا  هک  دیسر  دهاوخ  امـش  رب  ینامز  مدرم ؛ يا  .دیامن  یم  فرطرب 

 … دزیرب تسا  نآ  رد  هچنآ 

« حییاسم  » و تسا ، رازآ  مک  مانمگ  شروظنم  ٍهَمُون » ٍنِمُْؤم  ُّلُک   » هدومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح  هک  نیا  دیامرف : هللا  همحر  یـضر  دّیس 
یـسک نآ  تسا و  عایْذِم  عمج  عییاذم »  » و دزادرپ ، یم  ینیچ  نخـس  داسف و  هب  مدرم  نیب  هک  تسا  یـسک  نآ  و  تسا ، حایـسم  عمج 

نآ و  تسا ، روَذب  عمج  رُُذبلا »  » و دیامن ، یم  وگزاب  نارگید  يارب  دنک و  یم  شخپ  ار  نآ  دونشب  یـسک  زا  یفالخ  هاگره  هک  تسا 
.تسا وگ  هدوهیب  رایسب و  شتهافس  هک  تسا  یسک 

ار اه  نآ  هک  يربخ  هد  زا  یمهفب  بوخ  ار  ربخ  کی  رگا  دومرف : هک  هدـمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یناـمعن  تبیغ  رد  و 
یسک ام  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : سپـس  يرون ، ار  یباوص  ره  تسا و  یتقیقح  ار  یّقح  ره  انامه  تسا ، رتهب  ییامن  تیاور  طقف ] ]

؛ ددرگ هجوتم  ار  نآ  زا  روـظنم  وا  مییوـگب و  نخـس  زمر  هیاـنک و  هب  وا  اـب  هک  نیا  اـت  میرامـش  یمن  هدـیمهف  هیقف و  ار  نامنایعیـش  زا 
رون یب  روک و  کیرات ؛ ياه  هنتف  امش  رس  تشپ  رد  انامه  دومرف : هفوک  رهش  رد  ربنم  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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دـسانشب ار  مدرم  هک  یـسک  دومرف : تسیچ ؟ همون  نینمؤملاریما  ای  دش : هتفگ  .همُون  رگم  دباین  تاجن  اه  هنتف  نآ  زا  هک  دمآ ، دـهاوخ 
زواجت و متس و  رطاخ  هب  ار  شیوخ  قلخ  دنوادخ  یلو  دنام ، یمن  یلاخ  ادخ  تجح  زا  نیمز  هک  دینادب  .دنسانشن و  ار  وا  مدرم  یلو 

ورف ار  دوخ  لها  دـنامب  یلاخ  دـنوادخ  تجح  زا  تعاس  کی  نیمز  رگا  و  تخاس ، دـهاوخ  روک  وا  رادـید  زا  ناـشدوخ  رب  فارـسا 
رد تخانـش  یم  ار  مدرم  فسوی  هک  ناـنچمه  دنـسانش  یمن  ار  وا  اـه  نآ  دسانـش و  یم  ار  مدرم  دـنوادخ  تجح  یلو  درب ، دـهاوخ 

(1) .دنتخانش یمن  ار  وا  اه  نآ  هک  یلاح 

هضرع و  دش ، دراو  ترضح  نآ  رب  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ماما  نارای  زا  یکی  هک  هدروآ  دوخ  دنـس  هب  زین  باتک  نامه  رد  و 
نم رورـس  يا  مراد ، تسود  ار  دراد  تسود  ار  وـت  سک  ره  مراد و  یم  تسود  ار  وـت  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  مدرگ ؛ تیادـف  تـشاد :

: دومرف مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دنرایسب  درک : ضرع  .رامشب  ار  نانآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دنناوارف ! امش  نایعیـش  ردقچ 
نآ رگا  یلو  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترضح  .دننوریب  شرامـش  زا  اه  نآ  درک : ضرع  يرامـشب ؟ یناوت  یم  ار  اه  نآ 

تسا یسک  ام  هعیش  اّما  دش ، دهاوخ  ماجنا  دنهاوخ  یم  ار  هچنآ  ددرگ  لیمکت  يدنا  هد و  دصیس و  دنا  هدش  فیصوت  هک  يا  هرامش 
و دـیامنن ، یتسود  ام  نمـشد  اب  و  ددرگن ، راکـشآ  شندـب  زا  شا  ینورد  ياـه  یتحاراـن  دـنکن و  زواـجت  شوگاـنب  زا  شیادـص  هک 

اب سپ  متشاد : هضرع  .درادن  نمشد  ار  ام  رادتسود 
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دنهاوخ لیدبت  و  دش ، دـنهاوخ  یـسررب  و  دـش ، دـنهاوخ  هداد  زییمت  دومرف : منک ؟ هچ  دـنراد  عُّیـشت  يوعد  هک  یفلتخم  نایعیـش  نیا 
ام هعیش  دنک ، یم  ناش  هدنکارپ  یفالتخا  دشک و  یم  ار  اه  نآ  يریشمش  دربب و  ناشنایم  زا  هک  دمآ  دهاوخ  اه  نآ  رب  ینایلاس  تفای ،

ضرع .دنکن  ییادگ  مدرم  زا  دریمب  یگنسرگ  زا  رگا  و  دزرون ، عمط  غالک  ناسب  دشکن و  هزوز  گس  نوچمه  هک  تسا  یـسک  اهنت 
دنتـسه یناسک  نانآ  يوجب ، ار  اه  نآ  نیمز  فارطا  رد  دومرف : میوجب ؟ اجک  فاصوا  نیا  اـب  ار  یناـسک  نینچ  موش ؛ تیادـف  مدرک :
دنـشاب بیاغ  هاگره  و  دنوشن ، هتخانـش  دـنبای  روضح  ییاج  رد  هچنانچ  هک  دنـشودب  هناخ  و  درذـگ ، یم  یتخـس  هب  ناشیگدـنز  هک 
دنریمب هاگره  و  دنهدن ، ناشرـسمه  دننک  يراگتـساوخ  هچنانچ  و  دنوشن ، تدایع  دـنوش  رامیب  رگا  دـنکن و  ناش  يوجتـسج  یـسک 

ياهرظن و  دنیامن ، رادید  ار  رگیدکی  ناشیاهربق  رد  دننک و  تاساوم  ناشلاوما  اب  هک  دننانآ  دندرگن ، رـضاح  اه  نآ  هزانج  رب  مدرم ] ]
(1) .تسا فلتخم  ناش  ياهرهش  هک  دنچ  ره  درادن  فالتخا  مه  اب  ناش 

هچناـنچ و  دـنراد ، یمارگ  ار  وا  دـننیبب  ار  ینمؤـم  هاـگره  و  هدوزفا : نآ  رد  هدرک و  تـیاور  ار  ثیدـح  نـیا  زین  يرگید  قـیرط  هـب  و 
.دننک یم  رادید  رگیدکی  اب  ناشیاهربق  رد  و  دنیامنن ، یبات  یب  گرم  ماگنه  هب  دننیزگ و  يرود  وا  زا  دننک  هدهاشم  ار  یقفانم 

دنشاب بیاغ  هاگره  دنوشن و  هتخانش  دنبای  روضح  ییاج  رد  هچنانچ  تسا : مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هدومرف  دهاش  لحم  میوگ : یم 
 … دنکن ناش  يوجتسج  یسک 
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اه نآ  نیب  رد  ندش  روهشم  تمذم  مدرم و  زا  ندنام  مانمگ  یبوخ  رب  نخس  نیا  اب  مالسلا -  هالـصلا و  هیلع  ترـضح -  نآ  هک  اریز 
تسا نامز  نآ  اب  بسانتم  هک  یبلاطم  هلمج  زا  .تسا و  رایسب  شدیاوف  هک  مدروآ  ار  ثیدح  نیا  مامت  تهج  نیدب  و  دومرف ، تلالد 

: دشاب یم  تایبا  نیا 

ِیْنتَرَْکنَأَف ِنُویُعلا  ِنَع  ُْتیَفَخ 

ِبُولُْقِلل يِروُهُظ  ِِهب  َناکَف 

ُْهنَع ُْتبِغَف  ُسِینَألا  ِینَشَحْوَأَو 

ِبُویُغلا ِمّالَِعب  یِسِینْأَِتل 

ًامْوَی ُدیِْرفَتلا  ِینُعوُرَی  َْفیَکَو 

ٍبِیقَر ِالب  َّيََدل  يوْهَأ  ْنَمَو 

یِّنِم ُنالَقَّثلا  َشِحُوتْسا  اَم  اذِإ 

ِیبِیبَح یِعَمَو  ِیتَْولَِخب  ُتْسَنَأ 

اذل تخادنا  متشحو  هب  نم  سنوم  .مدش و  راکشآ  اه  لد  يارب  تهج  نیا  زا  و  دنتخانشن ، ارم  اه  هدید  سپ  مدنام  یفخم  اه  هدید  زا 
هک یلاح  رد  تخاس ، دهاوخ  كانمیب  ارم  ییاهنت  يزور  هنوگچ  .متفای و  سنا  بویغلا  مالع  يادخ  هب  نوچ  مدـش ، بیاغ  شرظن  زا 
اب مبیبح  مشاب و  سونأـم  دوخ  تولخ  هب  دـننک ، تشحو  نم  زا  سنا  نج و  هچناـنچ  .تسا  نم  دزن  بیقر -  زا  رود  هب  نم -  بوبحم 

.تسا نم 

سفن بیذهت  مهن : هاجنپ و 

ندرک دای  یلو  تسا ، بجاو  نامز  ره  رد  رما  نیا  و  هدیدنسپ ، قالخا  هلیسو  هب  نآ  نداد  رویز  و  دیلپ ، تافص  زا  نورد  يزاسکاپ  و 
كرد هک  تسا  تهج  نیا  زا  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّـجع  رـصع -  یلو  ترـضح  تبیغ  ناـمز  فیاـظو  رد  صوـصخ  روـط  هـب  نآ 

دنـس هب  هللا  همحر  ینامعن  هک  یتیاور  لیلد  هب  .دراد  نآ  هب  یگتـسب  بانج  نآ  باحـصا  دادع  رد  نتفرگرارق  وا و  تبحـص  تلیـضف 
ماما زا  دوخ 
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دشاب و رظتنم  هک  دیاب  دشاب  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  باحـصا  زا  دراد  یم  تسود  سک  ره  دومرف : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص 
هیلع مئاق  شندرم  زا  سپ  دریمب و  هچنانچ  سپ  دـشاب ، رظتنم  هک  یلاح  رد  دـیامن ، راتفر  وکین  قالخا  يراکزیهرپ و  هب  لاـح  نیا  رد 

راظتنا رد  دینک و  ششوک  سپ  تسا ، هدرک  كرد  ار  ترضح  نآ  هک  دوب  دهاوخ  یسک  شاداپ  نوچمه  وا  شاداپ  دزیخاپب ، مالسلا 
(1) .دنوادخ تمحر  لومشم  هورگ  يا  ار  امش  داب  اراوگ  .دینامب 

قالخا يراکزیهرپ و  تمزالم  لماک و  تیاعر  اب  راظتنا  باوث  هب  نتفاـی  تسد  هک  تسه  نیا  رب  تلـالد  ثیدـح  نیا  رد  میوگ : یم 
.تشذگ رت  شیپ  ینعم  نیا  دّیؤم  و  دشاب ، یم  طورشم  کین و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ترصن  رب  عامتجا  قافتا و  متصش :

: دومرف دـنوادخ  تسا ، دارفا  همه  هفیظو  ندرک  ترـصن  هک  دـنچ  ره  .تسین  دارفنا  رد  هک  تسه  يریثات  ندرک  عاـمتجا  رد  هک  اریز 
رد مالسلا  هیلع  ماما  نوچ  .دیوشن  هدنکارپ  دینز و  گنچ  دنوادخ  نامسیر  هب  یگمه  (2) و  ؛» اُوقَّرَفَت الَو  ًاعیمَج  هَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعاَو  »

یمن لصاح  وا  ترـصن  يوریپ و  اب  زج  وا  هب  ندـیزای  تسد  و  دـشاب ، یم  شناگدـنب  نایم  رد  دـنوادخ  مکحم  هتـشر  اه  نامز  ماـمت 
زا و  دیتسشن ، یمن  ياپ  زا  قح  ترـصن  زا  امـش  رگا  مدرم ! يا  هدومرف : شیاه  هبطخ  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و  ددرگ ،

یسک دیدرک ، یمن  یتسس  لطاب  ندز  رانک 
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ینب یگتشگ  مگ  نوچمه  امش  یلو  دنتفرگ ، یمن  توق  دنتفای  ورین  امش  رب  هک  نانآ  و  دومن ، یمن  عمط  امـش  رب  تسین  امـش  لثم  هک 
ار قح  هک  نیا  تهج  زا  دش ، دـهاوخ  ربارب  دـنچ  نات  یگتـشگ  مگ  نم  زا  دـعب  هک  دـنگوس  مناج  هب  و  دـیدرک ، مگ  ار  هار  لیئارـسا 

 … دیدنکفا رس  تشپ 

نانآ دنوادخ  هک  ام -  نایعیش  رگا  و  تسا : هدمآ  تشگ  رداص  هللا  همحردیفم  خیـش  هب  سدقم  هیحان  يوس  زا  هک  یعیفر  عیقوت  رد  و 
ریخأت هب  نانآ  زا  ام  ياقل  تمعن  دنـشاب ، مّمـصم  لد و  کی  هدـش  هتفرگ  ناشیا  زا  هک  ینامیپ  يافو  رد  دـهد -  يرای  شتعاطا  رد  ار 

(1) ددرگ …  یم  لیجعت  ام  هب  تبسن  نیتسار  لماک و  تفرعم  اب  نانآ  يارب  ام  رادید  تداعس  و  دتفا ، یمن 

یعقاو هبوت  رب  ندش  قفّتم  مکی : تصش و 

اه نآ  نابحاص  هب  قوقح  ندنادرگزاب  و 

تیـصعم ناهانگ و  داب -  مالـس  دورد و  شناردـپ  رب  وا و  رب  هک  ماما -  تبیغ  ندـش  ینالوط  بابـسا  هلمج  زا  هک  تشذـگ  رت  شیپ 
ترـضح نآ  زا  قوف  هدش  دای  ترابع  زا  سپ  دـش  هراشا  نآ  هب  هک  یعیقوت  نامه  رد  هک  نانچ  دـنیب ، یم  ناگدـنب  زا  هک  تسا  ییاه 

هب ناشیا  زا  هک  تسا  يدنیاشوخان  ياهزیچ  انامه  دراد  یم  هدیشوپ  نانآ  زا  ار  ام  هک  يزیچ  اهنت  سپ  : » هدمآ مالـسلاو  هالـصلا  هیلع 
.(2) ُلیکَولا َمِْعنَو  اُنبْسَح  َوُهَو  ُناعتسملا  هَّللاَو  دور ، یمن  راظتنا  نانآ  زا  میدنسپ و  یمن  نانآ  زا  دسر و  یم  ام 
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ندرک لمع  شبادآ  هب  ندوب و  ترضح  نآ  دای  هب  هتسویپ  موس : تصش و  مود و  تصش و 

ندرک لمع  شبادآ  هب  ندوب و  ترضح  نآ  دای  هب  هتسویپ  موس : تصش و  مود و  تصش و 

هیلع ماـما  هک  تسین  نیا  رد  يدـیدرت  هدـیدرگ  تیاور  مالـسلا  هیلع  ناـماما  هک  رایـسب  یعطق  راـبخا  تلـالد  هب  هک ، نیا  بلطم  ناـیب 
ربارب یتسه  هک  اجک  ره  لاح و  ره  رد  وت  سپ  دراد ، عالطا  ام  تانکـس  تاکرح و  تالاح و  رب  و  تسا ، ام  رب  دـهاش  رظان و  مالـسلا 
شیپ رد  وت  هک  یتـشاد  نیقی  یتـسناد و  ار  نیا  نوچ  وا ، ياونـش  شوگ  دـنوادخ و  ياـنیب  هدـید  تسا  وا  هک  يراد  رارق  شناگدـید 

نآ هاگره  هکلب  ییامن ، رظن  وا  هب  لد  هدید  اب  و  یهد ، رارق  تمشچ  يولج  رد  ار  بانج  نآ  ًامتح  يراد ، رارق  شیور  يولج  مشچ و 
رارق ار  نآ  وت  هک  درادن  نیا  هب  یگتسب  و  یشاب ، هدوب  شمـشچ  شیپ  رد  وت  هک  تسا  نیا  شا  همزال  دشاب  تمـشچ  يولج  ترـضح 
روک هچرگ  [ نافلاخم نارفاک و   ] رـس مشچ  : ) تسین یفخم  دشابن  روک  شلد  هدـید  هک  یـسک  رب  و  تسا ، نشور  بلطم  نیا  .یهد و 

(. تسا روک  اه  نآ  لد  هدید  نطاب و  مشچ  نکیل  تسین 

مسارم و  بانج ، نآ  بادآ  تیاعر  تهج  رد  تتّمه  هتبلا  دراد ، رارق  تمشچ  شیپ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  یتسناد  هچنانچ  و 
نآ رس  مشچ  اب  هک  دنچ  ره  دش ، دهاوخ  فورصم  تتفرعم  بتارم  بسح  هب  يراد  ترضح  نآ  هب  تبـسن  هک  یفیاظو  ماجنا  بدا و 

مامت هتبلا  دریگ ، رارق  شهاگـشیپ  رد  و  دبای ، روضح  يرادمامز  سلجم  رد  ییانیبان  صخـش  رگا  هک ، نیا  لاثم  هب  .ینیبن  ار  راوگرزب 
هک ینایانیب  هکنانچمه  دهد ، یم  ماجنا  ار  ددرگ  تیاعر  رادمامز  رضحم  رد  تسا  هتسیاش  هک  یبادآ 
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و دنک ، رظن  وا  رب  دناوت  یمن  دنیب و  یمن  ار  وا  انیبان  نآ  هک  نیا  اب  دنهد ، یم  ماجنا  دنا  هداتـسیا  شهاگـشیپ  رد  دننک و  یم  رظن  وا  هب 
مـشچ اب  هک  دنچ  ره  تسا  وا  مشچ  يولج  رادمامز  و  دراد ، رارق  رادمامز  يور  شیپ  رد  دـناد  یم  هک  نیا  تهج  زا  رگم  تسین  نیا 

عطق روط  هب  شنیقی  نامیا و  تهج  زا  نمؤم  هک  اریز  تسا ، نینچ  مالسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  نمؤم  لاح  و  دنیب ، یمن  ار  وا  رس 
هب ار  وا  هک  دنچ  ره  دهد  یم  رارق  دوخ  مشچ  يولج  ار  شماما  سپ  دراد ، رارق  شماما  مشچ  شیپ  رد  لاوحا  مامت  رد  هک  دـناد  یم 

.دراد یم  فورصم  بانج  نآ  هب  تبـسن  دوخ  فیاظو  تبظاوم  تبقارم و  بادآ و  تیاعر  رد  ار  دوخ  ّمه  سپ  دنیب ، یمن  رـس  مشچ 
باتک رد  قودص  خیـش  نیثّدحملا  سیئر  هک  یثیدـح  رد  هدـیدرگ ، نایب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نانخـس  رد  روما  نیا  مامت  و 

هیلع نینمؤملاریما  زا  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبع  یبا  ترـضح  زا  هقدـص  نب  هدعـسم  زا  دوخ  دنـس  هب  نیّدـلا  لامک 
تقلخ رب  وت  يوس  زا  یتجح  ار  وت  نیمز  راچان  هب  اـنامه  ایادـخ ! دومرف : هفوک  رهـش  رد  ربنم  زارف  رب  ترـضح  نآ  هک  هدروآ  مالـسلا 

دندرگن هارمگ  ناشیا  ناوریپ  و  دوشن ، لطاب  وت  تجح  ات  دزومایب ، ناشیا  هب  ار  وت  ملع  و  دـنک ، تیادـه  وت  نید  هب  ار  نانآ  هک  دـیاب ،
زا وا  صخـش  رگا  دشاب ، راظتنا  رد  یفخم و  ای  دوشن ، تعاطا  هک  تسا  راکـشآ  ای  تّجح ] نآ   ] .يا هدرک  ناشتیادـه  هک  نآ  زا  سپ 

تبث نینمؤم  ياه  لد  رد  وا  بادآ  ملع و  هک  یتسرد  هب  دـنام ، بیاغ  [ ناشندـش تیادـه   ] نیفلاخم اب  هکراتم  حلـص و  لاح  رد  مدرم 
(1) .دننک یم  لمع  اه  نآ  هب  نانآ  هک  تسا 
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، هدیدرگ تیاور  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  یکدنا  توافت  اب  ینامعن  تبیغ  (1) و  یفاک رد  تسا و  روهشم  ثیدح  نیا  میوگ : یم 
دوصقم ات  ینک  ّتقد  ًالماک  نآ  رد  هک  داب  وت  رب  سپ  تسه ، رکذـت  هجوت و  تفرعم و  ملع و  زا  ییاه  هنوگ  كرابم  مالک  نیا  رد  و 

.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دوش  حضاو  تیارب 

ییامنهار رکذت و 

تاجرد ناشنیقی ، تفرعم و  بتارم  ناـمیا و  تاـجرد  تواـفت  ياـضتقم  هب  مالـسلا  هیلع  ناـشیالوم  ندرک  داـی  رد  نینمؤم  هک  نادـب 
: هتفگ رعاش  هک  تسا  نانچ  ناشیالوم  ندرک  دای  رد  ناشلاح  اه  نآ  زا  یضعب  دنراد ، یفلتخم  بتارم  توافتم و 

ْمُکرکذا ُتَْسل  ینأ  ُمَْلعَی  ُهَّللا 

مُکاسنأ ُتَْسل  ِذا  ْمُکرکذأ  َفیَکَف 

نانچ ای  .میامن  یمن  ناتشومارف  هاگ  چیه  هک  یلاحرد  منک  دای  ار  امش  هنوگچ  هک  اریز  منکن ، دای  نابز ] اب   ] ار امـش  نم  هک  دناد  ادخ 
: هدش هتفگ  هک  تسا 

يوَّنلا قلخی  مل  َءاشَول  يذلا  امأ و 

یبلق نع  َتبغ  امَف  ِیْنیَع  ْنَع  َتبِغ  ْنئل 

نینچ .یتسین  بیاغ  ملد  زا  يا  هدنام  بیاغ  ما  هدید  زا  هچرگا  هک  دیرفآ  یمن  ار  دوجو ]  ] هتـسه تساوخ  یم  رگا  هک  نآ  هب  دنگوس 
یمن شومارف  شلاوحا  تاقوا و  همه  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  بادآ  زا  تسا  راوازـس  هچنآ  زا  تسین و  لفاغ  شیالوم  زا  یـسک 
يزور تفرعم  لمع و  ملع و  زا  و  دنا ، هدرک  تفایرد  تمکح  زا  هچنآ  نانیا  رب  داب  اراوگ  مه  زاب  دارفا ، نیا  رب  داب  اراوگ  سپ  دـنک ،

نانآ زا  ارم  هک  دیامرف  تیانع  شمرک  دوج و  هب  دراذگ و  تنم  نم  رب  مراتساوخ  یلاعت  يادخ  زا  دنا ، هتفای 
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: هتفگ رعاش  هک  منانچ  نم  هک  دهد ، رارق 

مُهنم ُتَْسلَو  َنیِحلاَّصلا  ُّبِحُأ 

ًاحالَص ینَقُزْرَی  هَّللا  َّلََعل 

.دیامرف يزور  نم  هب  یکین  حالص و  دنوادخ  هک  دشاب  متسین ، ناشیا  زا  هک  نیا  اب  مراد  یم  تسود  ار  ناکین 

هچنآ بسح  هب  دشاب ، هدوب  رگید  نینمؤم  يارب  مدوخ و  يارب  يرکذت  هک  منک ، یم  دای  تسا  رکذت  هتسیاش  هچنآ  زا  يا  هشوگ  یلو 
.ما هدیمهف  هیلع -  هَّللا  تاولص  میالوم -  تکرب  هب 

وت لاوحا  زا  دـناد و  یم  ار  وت  ياج  وا  یتسین ، رود  مالـسلا  هیلع  تیالوم  شوگ  مشچ و  زا  وت  هک  ینادـب  نیقی  تسیاب  یم  هک  نادـب 
، دـنراد تبظاوم  تسا  بانج  نآ  هب  تبـسن  ندـش  تیاعر  راوازـس  هک  یبادآ  تیاعر  رب  هک  یـشاب  یناسک  زا  رگا  سپ  تسا ، هاـگآ 

رورـس نآ  زا  ضارعا  تلفغ و  لـها  زا  رگا  .يا و  هدرک  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  راوـگرزب  نآ  تیاـنع  ّتبحم و  لاـمک  هلیـسو  نیدـب 
یمْعَأ ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ُهُرُـشَْحنَو  ًاْکنَـض  ًهَشیِعَم  َُهل  َّنِإَف  يِرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  َو  : » هدومرف لجوّزع -  يادـخ -  .تسا  فسأت  ياج  یـشاب ،

نم رکذ  زا  سک  ره  (1) و  ؛  یْسُنت َمْوَْیلا  َِکلذَک  اهَتیِسَنَف َو  اُنتایآ  َْکتَتَأ  َِکلذَک  َلاق  * ًاریَِصب ُْتنُک  ْدَقَو  یمْعَأ  ِینَتْرَشَح  َِمل  ِّبَر  َلاق  *
: دـیوگ [ لاـح نآ  رد  ، ] تخاـس میهاوخ  روشحم  اـنیبان  ار  وا  تماـیق  زور  دوـب و  دـهاوخ  یگنت  تشیعم  وا  يارب  اـنامه  دـنک  ضارعا 

سپ دیـسر  وت  رب  ام  تایآ  نینچ  نیا  دیامرف : [ دنوادخ ، ] مدوب انیب  [ ایند رد   ] نم هک  یلاح  رد  يدومرف  روشحم  میانیبان  ارچ  اراگدرورپ 
تلفغ شومارف و  ار  اه  نآ  وت 
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زا ترـسح  مادک  و  تسا ، رتدب  ینادان  تلفغ و  یکیرات  زا  یگنت  یتخـس و  مادک  .يوش  یم  شومارف  وت  زورما  روط  نیمه  يدرک و 
!!. یکاندرد گرزب و  تبیـصم  هچ  رت ، هدنبوک  رت و  تشز  ینامیـشپ  نآ  زا  تشحو  میب و  نیمادـک  و  رت ! گرزب  تمایق  زور  يروک 

ایند و رد  ات  تیالوم  دای  اـب  رگم  ددرگ  یمن  لـصاح  نیا  و  تندرگ ، يزاـس  دازآ  تدوخ و  یـصالخ  يارب  باتـش  نک  باتـش  سپ 
ار یمدرم  ره  هک  يزور   (1) ؛» ْمِهِمامِإب ٍسانُأ  َّلُک  وُعْدَن  َمْوَی  : » دیامرف یم  هنأش  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  دریگب ، ار  تتـسد  ترخآ 

.میناوخ یم  ناشماما  اب 

ساپـس ار  وا  سپ  تسا ، مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تکرب  هب  هداد  وت  هب  دـنوادخ  هک  یگدـنز  نیا  هک  نادـب  سپ  ینک  حبـص  نوـچ 
ياضر ریغ  رد  ار  تمعن  نیا  ادابم  هک  شاب  تدوخ  بظاوم  و  نک ، رکش  هدومرف  تیانع  وت  هب  هک  یتمعن  رب  ار  یلاعت  يادخ  رازگب و 

هک روآدای  هب  يریگرارق  یهاـنگ  ضرعم  رد  هچناـنچ  سپ  دـش ، دـهاوخ  وت  ینیگنـس  راـب  يزور و  هریت  هیاـم  هک  ییاـمن ، فرـص  وا 
هب دیآ  شیپ  یبوخ  راک  رگا  و  راذگاو ، ار  هانگ  نآ  وا  مارتحا  ساپ  هب  سپ  دنیب ، یم  ار  وت  دـب  هنوگ  تشز و  تلاح  نیا  رد  تیالوم 

ار يادخ  و  تسا ، هدیشخب  وت  رب  تیالوم  تکرب  هب  ار  نآ  یلاعت  يادخ  هک  یهلا ، تسا  یتمعن  نآ  هک  نادب  نک و  تقبس  نآ  ماجنا 
اَنَلْهَأَو انَّسَم  ُزیِزَْعلا  اَهُّیَأ  ای  : » رادـب هضرع  لاقم  لاح و  نابز  اب  و  نک ، هیدـه  تنامز  بحاـص  یلوم و  هب  ار  نآ  رازگب و  ساپـس  نآ  رب 

اب هدیسر و  یتخس  ام  لها  ام و  رب  ازیزع   (2) ؛» َنِیقِّدَصَتُْملا يِزْجَی  هَّللا  َّنِإ  اْنیَلَع  ْقَّدَصَتَو  َْلیَْکلا  اََنل  ِفْوَأَف  ٍهاجُْزم  ٍهَعاِضِبب  اْنئِجَو  ُّرُّضلا 
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شاداپ ار  ناگدـنهد  هقدـص  دـنوادخ  هک  يامرف  قُّدـصت  ام  رب  نک و  رپ  ار  ام  هنامیپ  سپ  میا  هدروآ  هانپ  تهگرد  هب  كدـنا  یعاـتم 
ره رد  و  دشاب ، هداتـسیا  شبابرا  تمدـخ  رد  هک  يریقح  نامرف  هب  رـس  مالغ  نوچمه  شاب ، عشاخ  عضاخ و  لاوحا  مامت  رد  .دـهد و 

مالـس تسا ؛ زادـگ  زوـس و  رد  شقارف  زا  تسا و  وا  رادـید  قاتـشم  هک  یمـالغ  مالـس  نک ، مالـس  باـنج  نآ  رب  هاـگماش  دادـماب و 
زامن ماگنه  نوچ  .تسا و  هداتـسیا  شیالوم  تمدـخ  رد  هک  دراد  رواب  و  دـشاب ، ریزارـس  شیاه  هنوگ  رب  شیاه  کشا  هک  یـصلخم 
عوشخ و  بلق ، روضح  اب  و  وش ، رکذتم  هلالج -  ّلج  يادخ -  هاگشیپ  رد  شنداتـسیا  عقوم  رد  ار  تیالوم  لاح  دسر ، ارف  تندناوخ 
تکرب هب  زج  رما  نیا  هب  تنتفاـی  قـیفوت  هک  نادـب  يوـجب و  یّـسأت  راوـگرزب  نآ  هب  یلاـعت ؛ هَّللا  يوـس  اـم  زا  یـشوپ  مشچ  و  مـسج ،

يوریپ و هک  ردـق  ره  و  دوش ، یمن  هتفریذـپ  وـت  زا  ترـضح ، نآ  تفرعم  يوریپ و  تـالاوم و  هب  زج  تداـبع  نیا  و  تسین ، تیـالوم 
.دوزفا و دـهاوخ  ار  وت  راختفا  تمارک و  شاداپ و  تلزنم و  یلاعت  يادـخ  دـبای ؛ ینوزف  وا  هب  تبـسن  تندوب  ناـمرف  هب  رـس  تفرعم و 

لوبق وت  زا  ار  نآ  هک  هد  رارق  عیفـش  هلیـسو و  لجوّزع -  يادـخ -  يوس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  یتفای  تغارف  زامن  زا  نوچ 
یتجاح هاگره  و  وت ، رب  وا  ناسحا  يرایـسب  ّقح و  یگرزب  تهج  هب  نک ، زاغآ  وا  يارب  ندرک  اعد  هب  ییاـعد  ره  زا  شیپ  و  دـیامرف ،

يادخ هاگرد  هب  ات  نک  يراز  شهاگرد  هب  رادب و  ضورعم  شترضح  رب  ار  نآ  درآ  يور  وت  هب  یتخـس  هضراع  ای  دیآ  شیپ  تیارب 
زا هک  یهّللا  باب  و  لجّوزع -  دنوادخ -  يوس  هب  هلیسو  تسا  وا  هک  دیامن ، تعافش  وت ، زا  نآ  ندرک  فرطرب  رد  یلاعت -  - 
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رابخا و  دـیوش …  دراو  ناش  ياهرد  زا  ار  اه  هناـخ  (1) و  ؛» اِهباَْوبأ َنِم  َتوُیبلا  اُوتأَو  : » هدومرف هنأش -  َّزع  دـنوادخ -  و  دـنیآرد ، نآ 
.تسا ینعم  نیا  رب  هاوگ  رایسب 

رد سپ  دوب ، هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  مساوح  رکف و  لوغشم و  ار  ملد  هک  دمآ  شیپ  میارب  یمهم  رما  هتشذگ  ياه  لاس  زا  یکی  رد  و 
هک اه  غاب  نیرتهب  زا  یغاب  رد  ار  وا  مدید ، باوخ  رد  ار  دوب -  راکوکین  تاداس  زا  هک  هنع -  هللا  یـضر  میردام  ّدج  اه  بش  زا  یکی 

داد و باوج  نم  هب  مدرک  مالس  وا  رب  تیعضو ، نیرتابیز  لاح و  نیرتهب  رد  مدومن ، هدهاشم  تشاد  ار  نآ  يوزرآ  شتایح  نامز  رد 
مه و  دنک ، تیافک  ار  مهم  رما  نالف  هک  هاوخب  لجوّزع -  يادـخ -  زا  متفگ : وا  هب  نم  هک : نیا  هلمج  زا  دـش ، ماجنا  ام  نیب  ینانخس 

هاگره سپ  تسین ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ياعد  زا  رتـالاب  اـم  ياـعد  تفگ : نم  هب  یـسراف  هب  .دزاـس  رود  نم  زا  ار  نآ  یتحاراـن  و 
هن هنرگ ؛ مینک و  یم  اعد  نآ  حالـصا  يارب  دنک  ءاضما  دیامرف و  هزاجا  رگا  مینک ، یم  هضرع  شترـضح  رب  ار  نآ  دنک  يدمآ  شیپ 
هب ینک و  عوجر  وا  هب  هک  تسا  نآ  وت  هفیظو  سپ  تسا ، عجرم  هاـگهانپ و  روما  ماـمت  رد  ترـضح  نآ  هک  دـش  مولعم  نیارباـنب  … 

، دشاب هتشاد  رظن  رد  ار  وت  و  دنک ، اعد  تیارب  ات  ربب  عیفش  لجوّزع -  يادخ -  دزن  ار  وا  يرب ، یهاوخ  تعافش  یـسرداد و  وا  هاگرد 
، تسا نینمؤم  يارب  ندرک  اـعد  هدـش ؛ دراو  هک  يراـبخا  ياـضتقم  هب  ناـمز  ره  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  محارم  فیاـظو و  زا  هک  اریز 
اب ار  بلطم  نیا  باتک  نیا  رد  هک  نانچ  دـشاب ، یم  ناـشماما  يارب  ندرک  اـعد  ناـمز : ره  رد  نینمؤم  فیاـظو  هلمج  زا  هک  ناـنچمه 

نایب یلقن  یلقع و  لیالد 

ص:376

هیآ 189. هرقب ، هروس  . 490 - 1

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 388 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_376_1
http://www.ghaemiyeh.com


بلاغ هک  نانچ  تشگ -  ضراع  تیارب  تاقوا  زا  یضعب  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دای  زا  یـشومارف  ای  تلفغ  هچنانچ  و  میتشاد ،
هدروآ و يور  دنوادخ  هاگرد  هب  سپ  تسا ، ناطیـش  ندش  کیدزن  زا  تلاح  نیا  هک  نادب  سپ  تسا -  نامز  نیا  لها  رتشیب  لاوحا 

يدب نیا  ات  نک  حوصن  هبوت  وا  يوس  هب  يامنب و  ترفغم  بلط  یلاعت  يادخ  زا  و  دـنادرگزاب ، وت  زا  ار  ناطیـش  گنرین  ات  نک  يراز 
داب وت  رب  .دشخب و  یم  ققحت  دـهاوخب  ار  هچ  ره  هُوانَث -  َّلج  وا -  هک  دـهد ، قیفوت  لاح  ره  رد  تیالوم  دای  هب  و  دـیاشخبب ، وت  رب  ار 

يادـخ زا  .ینک  هعلاطم  ّتقد و  تیالوم  اب  طابترا  بادآ  فیاظو و  زا  میروآ  یم  زین  نیا  زا  سپ  میدروآ و  داـی  تیارب  هچنآ  رد  هک 
[ ناگدـنب هب   ] وا هک  درادـب  ظوفحم  شزغل  اـطخ و  زا  ار  اـم  هک  نیا  و  مراتـساوخ ، مدوخ  امـش و  يارب  ار  لـمع  ملع و  قـیفوت  یلاـعت 

.تسا اعد  هدننک  تباجا  کیدزن و 

يریگولج يارب  یهلا  هاگرد  هب  اعد  مراهچ : تصش و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  دای  نایسن  زا 

رب لیلد  و  درادب ، ظوفحم  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دای  ندرک  شومارف  زا  ار  وت  هک  یهاوخب  لجّوزع -  دنوادخ -  هاگرد  زا  هک  نیا 
اب زج  هک  هداد  رارق  یبادآ  فیاظو و  ترضح  نآ  هب  تبسن  وت  رب  لجّوزع -  يادخ -  هک  میتشاد  نایب  رت  شیپ  هچنآ  رب  هفاضا  نیا - 
هللا یضر  يرْمَع  خیش  قیرط  زا  مالسلا  هیلع  بانج  نآ  دوخ  زا  هک  تسا  یترابع  دریذپ -  یمن  ققحت  وت  زا  وا  دای  رب  ندرک  تموادم 

یلاع حیحص  دنس  هب  نیدلا  لامک  باتک  رد  هنع 
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رارق مهم  ياهاعد  زا  هنوگچ  هک  نک  ربدـت  تراـبع  نیا  رد  سپ   (1)  … «. ربم نامدای  زا  ار  ترـضح  نآ  رکذ  و  : » هک هدـمآ  تیاور 
تاقوا یمامت  رد  و  يامنم ، تلفغ  هتکن  نیا  زا  دنیوگب ، نخس  نینچ  فیرش  تاملاکم  نآ  رد  دنا  هتفای  روتسد  نایعیـش  و  هدش ، هداد 

.يوشن و راچد  مالسلا  هیلع  بانج  نآ  دای  یشومارف  هب  هک  نک  يراز  عرـضت و  یلاعت  يادخ  هاگرد  هب  اعد  تباجتـسا  عقاوم  هژیو  هب 
: هک هدمآ  ندرک  اعد  بادآ  رد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هدیـسر  تایاور  رد  هک  زادنیم ، ریخأت  نآ  هب  ندـش  التبم  ماگنه  هب  ات  ار  اعد 
زا ار  وت  هک  نک  تلئـسم  لجّوزع -  يادـخ -  زا  .دزرو و  ترداـبم  ندرک  اـعد  هب  دوش  لزاـن  ـالب  هک  نآ  زا  شیپ  نمؤم  تسا  مزـال 

نیرت گرزب  نیرتدـیدش و  رما  نیا  هک  درادـب ، ظوفحم  نوصم و  دوش ، یم  وت  ماما  دای  یـشومارف  هب  ندـش  راچد  هیام  هک  یناـهانگ 
یلْرِفغا َّمُهَّللَا  : » هدمآ نینچ  تسا  هدـیدرگ  تیاور  مالـسلا  هیلع  ناماما  زا  هک  ییاهاعد  زا  یـضعب  رد  و  تسا ، اه  تنحم  اه و  تمقن 

ماما و دای  ندرک  شومارف  دیدرت  نودـب  .دنتـسه و  تمقن  لوزن  هیام  هک  ار  یناهانگ  زرمایب  نم  رب  ایادـخ  َمَقَّنلا ؛» ُلِْزُنت  ِیتَّلا  َبُونُّذـلا 
(2) .ددرگ یم  بترتم  نآ  رب  ترخآ  ایند و  ياه  تمقن  هک  تسا  یگرزب  يالب  تمقن و  مالسلا  هیلع  بانج  نآ  زا  ندومن  تلفغ 

دشاب عشاخ  هجرف  هَّللا  لجع  بانج  نآ  هب  تبسن  تندب  هک  نیا  مجنپ : تصش و 

لامج باتک  رد  سوواط  نب  یلع  لجأ  دّیس  هچنآ  تسا  نیا  رب  لیلد  و 

ص:378

.513  / 2 نیدلا ، لامک  . 491 - 1
( مجرتم  ) یشابن هاگآ  دنک  یهاگن  هک  دیاش  یشابن  هاش  نآ  زا  هظحل  یکی  وت  لفاغ  هدورس : شوخ  ارعش  زا  یکی  . 492 - 2

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 390 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_378_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_378_2
http://www.ghaemiyeh.com


باتک رد  ار  نآ  ام  و  هدروآ ، تیاور  هعمج  زور  ياـعد  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نانـس  نب  دـمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  عوبـسالا 
َنیدـشاَّرلا ِهَِّمئَالا  یلا  ٍعشاخ و  ٍندـبب  یلإَو  ٍعِضاخ  ٍْبلَقب  َکَیلإ  ُبرقتا  ّینإ  َّمُهَّللَا  : » میا هدرک  دای  تاعمجلا  بادآ  یف  تاـنجلا  باوبا 

تیادـه ناماما  هب  و  نتورف ، یندـب  اب  ّتْیلو  يوس  هب  عضاخ و  یلد  اـب  میوج  یم  بُّرقت  وت  هاـگرد  هب  نم  ایادـخ   (1) ؛» ٍعِضاوَتُم ٍداَؤُِفب 
هیلع وا  ّیلو  يارب  ندـب  ینتورف  عوشخ و  اـب  لـجوّزع -  يادـخ -  هب  بُّرقت  لوصح  رب  دراد  تلـالد  هک  عضاوتم …  یبـلق  اـب  هدـننک 

زا ثیدح  اعد و  نیدنچ  رد  ریبعت  نیا  هک  نیا  هنیرق  هب  و  مالسلا ، هیلع  ناماما  ندرک  دای  هنیرق  هب  اجنیا  رد  یلو »  » زا روظنم  .مالـسلا و 
.تسا مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نامه  هدمآ ، تیاور  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  نامیالوم 

رب یلو  تسا ، دیعب  لامتحا  نیا  هک  دنچ  ره  مییوگ : دشاب ؟ لماک  نمؤم  ای  نامز  ره  ماما  ّیلو »  » زا روظنم  دراد  لامتحا  دـییوگب : رگا 
.تسین و هدیـشوپ  هک  ناـنچ  تسا ، راوگرزب  نآ  رد  رـصحنم  یقیقح  لـماک  نمؤم  هک  اریز  تسا ، تباـث  دوـصقم  زین  ریدـقت  ود  نیا 
رد هدومن و  وجتسج  هک  یـسک  دوش و  یم  هدافتـسا  لامعتـسا  دراوم  تغل و  بتک  رد  ندرک  لّمأت  زا  هک  نانچ  ندب  عوشخ  زا  روظنم 

ندرک اپ  رب  تیالوم و  هب  ندرک  تمدخ  تهج  رد  ار  تندب  ياضعا  هک  تسا  نآ  ددرگ ؛ یم  سونأم  نآ  اب  دنک  ّتقد  رابخا  تایآ و 
تدوخ رب  ار  ترـضح  نآ  یگرزب  تمظع و  هک  ییاـمن ، رارقا  ار  دوخ  یکچوـک  يدنمتـسم و  هک  یلاـح  رد  يدـنبب ، راـک  هب  وا  رما 

رب ار  شتعاطا  قح و  بوجو  بانج و  نآ  هب  تبسن  ّللذت  و  یسانشب ،

ص:379
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كرد ار  ییاقآ  یگدـنب و  ینعم  هک  یمالغ  هک  اریز  .تسه  شبابرا  هب  تبـسن  مالغ  لاح  هک  نانچ  ینیب ، تناج  قاـمعا  رد  تدوخ 
لاح نآ  رد  وا  و  دـشاب ، یم  شیالوم  تعاطا  تمدـخ و  رد  شندـب  ياـضعا  ندرب  راـک  هب  شیگدـنب ؛ مزاول  زا  هک  دـناد  یم  دـنک ،

رّـصقم دیامن  یتسـس  وا  رماوا  تعاطا  ای  تمدـخ  رد  رگا  هک  دـناد  یم  هکلب  دراد ، یناسحا  ای  ّتنم  شیالوم  رب  هک  دـنک  یمن  رّوصت 
زا یـسک  هک  یمالغ  لاح  هاگره  و  دش ، دهاوخ  دورطم  مومذم و  نادنمدرخ  دزن  دنک ، ّربکت  ای  یـشکندرگ  وا  رب  رگا  و  دوب ، دهاوخ 
لاح سپ  دـشاب ، تیولوم  قح و  رادـقم  نیا  هتفای  تیـالو  وا  رب  هک  یـسک  يارب  و  دـشاب ، نینچ  هدـیرخ  ار  وا  دـنچ  یمهرد  اـب  مدرم 

: تسا هدومرف  نینچ  دوخ  زیزع  باتک  رد  ار  ینعم  نیا  و  دوب ؟ دـهاوخ  هچ  هداد  رارق  هّمات  تیالو  وا  يارب  یلاعت  يادـخ  هک  ییـالوم 
دعب ار  ماقم  نیا  .تسا و  رت  مکحم  شتیالو  رتراوازس و  ناشدوخ  زا  مدرم  هب  تبـسن  ربمغیپ   (1) ؛» ْمِهِسُْفنأ ْنِم  َنینِمؤُْملاب  یلْوأ  ُّیبنلا  »

تمظع لضف و  راـبخا  رد  ربدـت  قیقحت و  لـها  سک  ره  .تسا و  هدومرف  رَّرقم  مالـسلا  هیلع  ماـما  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا 
ینالوط باتک  میروایب  ار  رابخا  نآ  ام  رگا  و  درک ، دهاوخن  دیدرت  میدروآ  هک  یبلاطم  زا  مادـک  چـیه  رد  دـشاب  مالـسلا  هیلع  ناماما 

: نوچ تسا  هدنسب  تربع و  هیام  نادنمدرخ  يارب  میدرک  دای  هچنآ  رد  و  دوش ، یم 

تسا ییانشآ  رهش  هک ز  سک  ره 

تسا ییاجک  ام  عاتم  هک  دناد 

* * *

ص:380
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هتساوخ نتشاد  مّدقم  مشش : تصش و 

دوخ هتساوخرب  ترضح  نآ 

هیلع ترـضح  نآ  ياضر  قفاوم  ایآ  هک  یـشیدنیب  ینک ، مادـقا  نآ  رد  یهاوخ  یم  دوش و  یم  دراو  وت  رب  هک  يرما  ره  رد  هک  نیا  هب 
ياوه رطاخ  هب  هن  ییامن ، مادـقا  نآ  رب  یهد و  ماجنا  ار  نآ  دوب  بانج  نآ  ياضر  قفاوم  هچنانچ  سپ  نآ ؟ فلاخم  اـی  تسا  مالـسلا 
ياوه اب  يراذگاو و  ار  نآ  دوب  وا  ياضر  فلاخم  رگا  مالسلا و  هیلع  وا  ياضر  اب  نآ  نتـشاد  تقفاوم  تهج  هب  هکلب  تدوخ ، سفن 

نآ دزن  يدوـب  نینچ  رگا  هک  يروآ ، تسد  هـب  ار  هـیلع -  هَّللا  مالـس  ترـضح -  نآ  ياـضر  هـک  نـیا  يارب  ینک ، تفلاـخم  تـسفن 
.دبای یم  نایرج  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  مالس  شراوگرزب -  ناردپ  نابز  وا و  نابز  رب  تریخ  رکذ  دوب و  یهاوخ  بوبحم  راوگرزب 

خیـش یلاما  باتک  زا  لقن  هب  نمحَّرلا  سفن  باـتک  رد  هرـس  سدـق  يرون  ثّدـحم  لـضاف  هک  تسا  یتیاور  میتفگ  هچنآ  رب  دـهاش  و 
هـضرع مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هَّللادـبع  یبا  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدروآ   (1) جرزب روصنم  زا  دوخ  دنـس  هب  هرـس  سدـق  یـسوط 

يدمحم ناملس  وگب : هکلب  یسراف ، ناملس  وگم  دومرف : مونش ؟ یم  ار  یسراف  ناملس  دای  امـش  زا  رایـسب  هچ  نم ، رورـس  يا  متـشاد :
دای وا  زا  رایسب  ارچ  یناد  یم  ایآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

ص:381
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: دومرف هن ، مدرک : ضرع  منک ؟ یم 

ندیزگرب و  ارقف ، نتشاد  تسود  مود : .شدوخ و  هتساوخرب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هتـساوخ  نتـشاد  مدقم  یکی : تفـص : هس  يارب 
نیکرشم زا  و  دوب ، یناملسم  راکتسرد  حلاص  هدنب  ناملس  انامه  املع ، ملع و  نتـشاد  تسود  موس : .تنکم و  تورث و  لها  رب  اه  نآ 

(1) .تسا هدوبن 

مهیلع ناماما  هک  نیا  راـثآ  نآ  هلمج  زا  و  نک ، لـمأت  دوش  یم  بترتم  اـه  نآ  رب  کـین  راـثآ  زا  هچنآ  تافـص و  نیا  رد  میوگ : یم 
ایند و تداعـس  هب  ات  نک  لمع  فیرـش  ثیدح  نیا  هب  و  دنیاتـسب ، دننک و  حدم  دنراد و  یم  تسود  ار  تافـص  نیا  بحاص  مالـسلا 

.تسا اعد  هدننک  تباجا  کیدزن و  [ شناگدنب هب   ] وا هک  دهد  قیفوت  ار  نمؤم  ناردارب  امش  نم و  دنوادخ ، .يوش  لیان  ترخآ 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  نیبوسنم  ناکیدزن و  ندرک  مارتحا  متفه : تصش و 

ناردارب ینید و  ياملع  و  يولع ، تاداـس  دـننام : یناـحور ، هاوخ  دـشاب و  ینامـسج  ناـنآ  یگتـسباو  يدـنواشیوخ و  تبارق و  هاوخ 
زا هک  تسا  يزیچ  نیا  و  تسا ، هیلع -  هَّللا  مالـس  بانج -  نآ  ریقوت  مارتحا و  تقیقح  رد  ناـشیا  لـیلجت  مارتحا و  هک  اریز  یناـمیا ،

گرزب صاخشا  ناکیدزن  ناردارب و  نادنزرف و  هک  تسا  نینچ  نانآ  هویش  هک  مینک  یم  هدهاشم  نادنمدرخ  بادآ  ترشاعم و  هوحن 
لیلجت مارتحا و  گرزب  صاخشا  نآ  تشادگرزب  میظعت و  رطاخ  هب  ار 

ص:382

ح 33. ، 227  / 22 راونالا ، راحب  . 496 - 1

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 394 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_382_1
http://www.ghaemiyeh.com


میظعت مارتحا و  هک  دنناد  یم  نینچ  و  دشاب ، یم  نیبوسنم  بتارم  توافت  تهج  زا  ناشیا  ریقوت  مارتحا و  بتارم  توافت  و  دـننک ، یم 
نآ ّتیصخش  نأش و  ندرمش  کبس  ار  ناشیا  ریقوت  مارتحا و  ندرک  كرت  و  ددرگ ، یم  رب  گرزب  صاخـشا  نآ  هب  تقیقح  رد  ناش 

یثیداحا زا  يدادعت  رد  مالـسلا  مهیلع  ام  ناماما  .دنک و  یمن  دیدرت  نآ  رد  یلقاع  چـیه  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دـنناد ، یم  صاخـشا 
لهچ و متفه و  یـس و  مکی و  یـس و  روما  رد  ار  اـه  نآ  زا  یـضعب  هک  دـنا  هدومرف  تلـالد  ینعم  نیا  رب  هدـش  تیاور  ناـشیا  زا  هک 

بلطم نیا  رب  قوطنم  اـی  يوحف  هب  زین  هک  دینـش ، یهاوـخ  متـشه  تصـش و  رما  رد  هچنآ  رب  هفاـضا  میا ، هدروآ  اـه  نیا  ریغ  متـشه و 
زا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نیبوسنم  مارتحا  رب  و  ینک ، ّتقد  اه  نآ  رد  ییامن و  هعجارم  اه  نآ  هب  هک  داـب  وت  رب  سپ  دراد ، تلـالد 

يراکزیهرپ و يوقت و  ملع و  رد  ناـشیا  بتارم  نوئـش و  بسح  هب  و  یـشاب ، هتـشاد  تموادـم  تبظاوم و  نینمؤم  اـملع و  تاداـس و 
دزن ندـش  بوبحم  برقت و  هب  ات  ینک ، ریقوت  لیلجت و  ار  اه  نآ  تسا ، راوگرزب  نآ  دزن  نتفای  ّتیبوبحم  ندـش و  کیدزن  هیام  هچنآ 

، دهد قیفوت  ار  بانج  نآ  نارادتسود  همه  ارم و  هک  مراتساوخ  یلاعت  يادخ  زا  .یبای  تداعس  يوش و  لیان  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 
.ِهِمَرَک ِهِّنمب و 

دنا هتفای  تنیز  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  مودق  هب  هک  ینکاما  تشادگرزب  متشه : تصش و 

دنا هتفای  تنیز  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  مودق  هب  هک  ینکاما  تشادگرزب  متشه : تصش و 

هک یعـضاوم  زا  اه  نیا  ریغ  نارکمج و  دجـسم  و  هرماس ، رهـش  رد  كرابم  بادرـس  و  هفوک ، مظعا  دجـسم  و  هلهـس ، دجـسم  دننام :
ار ترضح  نآ  احلُص ، زا  یضعب 
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ریاـس مارتـحا  میظعت و  و  مارحلادجـسم ، دـننام : دراد ، فقوت  اـجنآ  رد  باـنج  نآ  هک  هدـمآ  تاـیاور  رد  اـی  دـنا ، هدـید  اـهاجنآ  رد 
هیلع ترـضح  نآ  ياه  سابل  تاعیقوت و  تاملک و  باقلا و  اه و  مان  دننام : دـشاب ، یم  بستنم  دراد و  صاصتخا  وا  هب  هک  ییاهزیچ 

اجنیا رد  اـه …  نیا  دـننام  و  هدـیدرگ ، داـی  اـه  نآ  رد  تسوا  هب  قلعتم  هچنآ  راوـگرزب و  نآ  تـالاوحا  هک  ییاـه  باـتک  مالـسلا و 
هب هچنآ  و  هدـهاشم ، نآ  میظعت  تشادـگرزب و  یگنوـگچ  ناـیب  رد  مود  و  مییوـگ ، یم  نخـس  نآ  ناـحجر  بابحتـسا و  رد  تسخن 

.ددرگ یم  لصاح  تشادگرزب  اه  نآ  هلیسو 

باحصا رئاعش و  مییام  لّوا : ثحبم 

باحصا رئاعش و  مییام  لّوا : ثحبم 

: تسا رما  دنچ  دنک  یم  دییأت  ار  نآ  ای  دراد  تلالد  ینعم  نیا  رب  هچنآ  مییوگ : دنوادخ  قیفوت  هب 

ار دـنوادخ  رئاعـش  سک  ره  (1) و  بوـُلُقلا » يوـقَت  ْنِم  اـهَّنءاف  ِهَّللا  َِرئاعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَمَو   -: » لـجوّزع يادـخ -  هدوـمرف  هلمج ؛ زا   - 1
: تسا هجو  ود  هب  نآ  نایب  .تسا و  يوقت  اب  ياه  لد  تافص ]  ] زا نیا  هک  یتسرد  هب  سپ  دراد  مرتحم  گرزب و 

لوا هجو 

دراوم رد  شواک  راعـشا و  راعـش و  ینعم  هظحالم  تایاور و  تاـیآ و  رد  رُّبدـت  زا  هچنآ  بسح  هب  یلاـعت -  يادـخ  رئاعـش  زا  روظنم 
، دشاب هتـشاد  لجوّزع -  يادخ -  هب  يا  هژیو  طابترا  صاخ و  باستنا  هک  تسا  يزیچ  نآ  ره  میا -  هدرک  هدافتـسا  اه  نآ  لامعتـسا 

بوسحم دنوادخ  میظعت  نآ  نتشاد  گرزب  فرع  عرش و  رظن  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب ، هطساو  اب  هاوخ  هطساو و  نودب  هاوخ 
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، ناگتـشرف ناربمغیپ ، اه ، باتک  اه ، مسا  دـننام : دـیآ ، رامـش  هب  لجوّزع -  يادـخ -  نیهوت  ریقحت و  نآ ؛ نیهوت  ریقحت و  و  ددرگ ،
دنلب هداد  نامرف  هک  ییاه  هناخ  و  هدومرف ، بجاو  ار  اه  نآ  مارتحا  وا  هک  یصوصخم  ياه  نامز  و  وا ، هب  نامیا  لها  و  ایلوا ، دجاسم ،

و اه ، نآ  ریغ  ضیارف و  زا  یلاعت ؛ يادخ  ماکحا  و  وا ، يایلوا  دباعم  دهاشم و  اه و  هاگ  فقوت  و  دوش ، دای  اه  نآ  رد  وا  مان  دندرگ و 
نارتش رحن  (1) و  ؛» هَّللا ِِرئاعَـش  ْنِم  ْمَُکل  اهاْنلَعَج  َنُْدبلا  و  : » هدومرف لجوّزع -  يادخ -  نآ ، لامعا  کسانم و  ّجح و  و  یهلا ، دودـح 

.میتشاد ررقم  دنوادخ  رئاعش  زا  امش  يوس  زا  ار  هبرف 

دنا هتشادنپ  یضعب  هک  يروط  هب  تسین -  رـصحنم  هبرف  نارتش  ندرک  ینابرق  رد  دنوادخ  رئاعـش  هک  تسا  نآرب  تلالد  هیآ  نیارد  و 
دهاشم و فقاوم و  هک  تسین  هدیشوپ  .تسا و  لکشم  رایسب  ای  نکمم  ریغ  اه  نآ  ندرمـش  هک  دراد  زین  يرگید  رایـسب  قیداصم  و  - 

يادخ هب  بستنم  هطساو  دنچ  ای  کی  اب  اه  نآ  هک  اریز  دنشاب ، یم  قیداصم  نآ  زا  مالسلا  مهیلع  ناماما  ناگداون  اه و  سابل  دباعم و 
هناخ يوس  هب  اه  نآ  هک  نیا  اب  هداد ، رارق  هَّللا  رئاعش  زا  ار  هبرف  نارتش  ندرک  رحن  یلاعت -  يادخ -  هک  ینیب  یمن  دنتسه ، یلاعت -  - 

مهیلع ناماما  يرارذ  فقاوم و  دهاشم و  نیب  نا و  نیب  سپ  دنوش  یم  هدرب  تسا  هداد  تبـسن  دوخ  هب  ار  نآ  یلاعت  يادـخ  هک  هبعک 
هناشن دـنوادخ و  ياه  تّجح  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  هک  نوچ  تسه ؟ یقرف  هچ  تسا  اـه  نآ  هب  بوسنم  هک  يروما  ریاـس  مالـسلا و 

رتزیزع هفّرشم  هبعک  زا  نمؤم  : » هک هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد  هکلب  .دنرترب  رتزیزع و  مارحلا  تیب  زا  ناشیا  و  دنیوا ، نشور  ياه 

ص:385

هیآ 36. جح ، هروس  . 498 - 1

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 397 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_385_1
http://www.ghaemiyeh.com


رئاعـش سک  ره  و  : ) هدومرف یلاعت  يادـخ  اذـل  تسا ، روما  نیرترب  نیرتزیزع و  یلاعت  يادـخ  هب  ناـمیا  هک  تسا  نآ  شتهج  تسا .»
میظعت تلیـضف  نایب  ماقم  رد  هک  تسا .) يوقت  اب  ياـه  لد  تافـص ]  ] زا نیا  هک  یتسرد  هب  سپ  درادـب  مرتحم  گرزب و  ار  دـنوادخ 

ماـقم ناـیب  تلیـضف و  رکذ  هب  يزاـین  هک  تسا  يزیچ  نآ  و  تسا ، روـما  نیرترب  نیرت و  مهم  اـه  لد  ياوـقت  هـک  هداد  هجوـت  رئاـعش 
.تسین لجوّزع -  يادخ -  دزن  نآ  يالاو  تلزنم  هتسجرب و 

زا يرازیب  صالخا و  دـیحوت و  هب  دومرف ، نایب  جـح  هروس  رد  ار  ماکحا  زا  یتمـسق  هک  نآ  زا  سپ  یلاعت  يادـخ  هک  نیا  حیـضوت  هب 
سپس .دیتسرپب  ار  ادخ  كرش ، هبئاش  چیه  یب  صلاخ  صاخ و  (1) ؛ ِِهب » َنیِکِرْشُم  َْریَغ  هَّلل  َءافَنُح  : » دومرف هک  نیا  هب  داد  نامرف  كرش 

ِیف ُحـیِّرلا  ِِهب  يِوْهَت  ْوَأ  ُْریَّطلا  ُهُفَطْخَتَف  ِءاـمَّسلا  َنِم  َّرَخ  اـمَّنَأَکَف  هَّللاـِب  ْكِرُْـشی  ْنَم  َو  : » دومرف دزـشوگ  نینچ  ار  كرـش  تبقاـع  هجیتن و 
ای دنیابرب  ار  وا  [ روخشال  ] ناغرم سپ  دنک  طوقس  نامسآ  زا  هک  تسا  نانچ  دزرو  رکش  دنوادخ  هب  هک  نآ  ره  و  (2) ؛ ٍقیِحَس » ٍناکَم 
ْنِم اهَّنِإَف  هَّللا  َِرئاعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  : » دومرف هک  داد  هجوت  نامیا  دیحوت و  هناشن  هب  هاگ  نآ  .دنکفیب  یتسد  رود  ناکم  هب  ار  وا  يدنت  داب 

هب و  هتسارآ ، ار  دوخ  نامیا  رویز  هب  هتشگ و  صلاخ  كرش  زا  شلد  هک  یسک  هناشن  هک  دهد  هجوت  ار  بلطم  نیا  ات  ِبُولُْقلا .» يَْوقَت 
صاـصتخا و هک  يزیچ  نآ  ره  درادـب  تسود  ار  يزیچ  هک  یـسک  نوچ  تسا ، دـنوادخ  رئاعـش  میظعت  هتفاـی : ینـشور  دـیحوت  روـن 

دوش یم  هدهاشم  نایعلاب  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دراد ، یم  تسود  زین  ار  دراد  نآ  هب  باستنا 
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 - یلاعت وا -  هب  هک  يزیچ  ره  یلاـعت ، يادـخ  هب  تبـسن  شتبحم  تفرعم و  ببـس  هب  نمؤم  سپ  ددرگ ، یم  دـییأت  لـقن  لـقع و  هب  و 
بـسح رب  مارتحا  میظعت و  بتارم  اذـل  دراد ، یم  تسود  ار  دوش  زیاـمتم  شدوخ  ریغ  زا  هک  یتیـصوصخ  اـب  دـشاب  بوسنم  هفاـضا و 

هب بوسنم  هک  يزیچ  نآ  بتارم  توافت  زین  و  لـجوّزع -  دـنوادخ -  هب  تبـسن  نمؤم  صـالخا  ّتبحم و  ناـمیا و  تاـجرد  تواـفت 
.دبای یم  توافت  هدیدرگ  دنوادخ  هب  شصاصتخا  باستنا و  هیام  هک  یبابسا  اه و  یگژیو  تهج  زا  تسا  یلاعت  يادخ 

هلمج زا  و  دوب ، دـهاوخ  نآ  تفارـش  هیام  دـشاب  هتـشاد  یلاعت  يادـخ  هب  یـصاخ  باستنا  هچنآ  ره  هک  نیا  میدرک  دای  هچنآ  لصاح 
اب ای  دـشاب  هطـساو  نودـب  یـش ء  نآ  باـستنا  هاوخ  ددرگ ، یم  بوسحم  هَّللا  رئاعـش  میظعت  نآ  میظعت  دوش و  یم  يدـنوادخ  رئاـعش 

بـستنم یلاعت  يادـخ  هب  هک  دنـشاب  یم  دـجاسم  ریظن  اه  نآ  تسا ، اه  نآ  هلمج  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـهاشم  فقاوم و  و  هطـساو ،
رد هکّربتم  نکاما  نیا  هک  تسین  نیا  شا  همزال  یلو  دنا ، هدش  هداد  رارق  لجوّزع -  دنوادخ -  تدابع  يارب  هک  نیا  ببس  هب  دنتسه ،
نآ ریغ  هب  تفای  صاصتخا  ینّیعم  ناکم  يارب  عرش  رد  هک  یّـصاخ  ماکحا  هک  اریز  دنـشاب ، هتـشاد  تکراشم  دجاسم  اب  ماکحا  مامت 

تکراشم ددرگ  بوسحم  نکاـما  مارتحا  میظعت و  فرع  رد  هک  يروما  ماـمت  رد  هتبلا  .صاـخ  لـیلد  اـب  رگم  دوش  یمن  هداد  تیارس 
.دمآ دهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  مود  ثحبم  رد  بلطم  نیا  نایب  و  دنراد ،

اب درادن  تافانم  میدرک  دای  رئاعش  ینعم  نایب  رد  ام  هچنآ  هک  تسناد  دیاب  و 
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ضعب و  دـنوادخ ، نید  ملاـعم  هب  ار  نآ  رگید  یـضعب  و  تسا ، دـنوادخ  نید  ماـمت  نآ  زا  روظنم  هک  دـنا  هدرک  ریـسفت  یـضعب  هچنآ 
ریـسفت جـح  کسانم  هب  یـضعب  و  تامرحم ، هب  یخرب  و  هدومرف ، بصن  دوخ  تعاط  يارب  دـنوادخ  هک  ییاـه  هناـشن  هب  ار  نآ  رگید 

ریاظن هابـشأ و  هظحالم  زا  رهاظ  هک  اریز  دمآ ؛ دهاوخ  رئاعـش » مییام  : » هک مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شیامرف  رد  هچنآ  .دـنا و  هدرک 
تکرب دـنوادخ و  دـییأت  هب  هچنآ  هب  همه  و  تسا ، اـه  نآ  رهظا  اـی  قیداـصم  زا  یـضعب  رکذ  اهریـسفت  نیا  زا  مادـک  ره  هک  تسا  نآ 

.ددرگ یم  رب  میتشاد  نایب  میدرک و  دای  وا  يایلوا 

مود هجو 

(1) ؛» ُباحْـصَالاَو ُرئاعَّشلا  ُنَْحن  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  لسرم  روط  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  راونألا  هآرم  باتک  رد  هک  نیا 
اریز ناماما ، طقف  ای  تسا و  ناماما  ادخ و  لوسر  ای  مییام » : » هدومرف هک  نیا  زا  روظنم  هک  تسین  هدیشوپ  .باحـصا و  رئاعـش و  مییام 
نانآ میظعت  تسا  ناشیا  هب  بستنم  هچنآ  ندرک  مارتحا  دیدرت  نودـب  و  دنـشاب ، یم  دـنوادخ  رئاعـش  نیرترب  نیرت و  میظع  ناشیا  هک 

تـسا نانآ  میظعت  تقیقح  رد  دراد ؛ باستنا  صاصتخا و  ناشیا  هب  هچنآ  نتـشاد  گرزب  سپ  دندنوادخ ، رئاعـش  نانآ  و  دـشاب ، یم 
نآ ره  مارتحا  میظعت و  هک  تشگ  مولعم  هَّللادمحب  سپ  تسین ، نآ  رد  یگدیشوپ  چیه  تسا و  حضاو  نیا  و  دنتـسه ، هَّللا  رئاعـش  هک 

ناشیا هب  یّـصاخ  روط  هب  دـشاب و  یم  بستنم  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ریاس  زین  مالـسلا و  هیلع  تّجح  ترـضح  نامیالوم  هب  هک  يزیچ 
ثیداحا اه و  هماج  اه و  باتک  اه و  هتشون  اه و  حیرض  دهاشم و  فقاوم و  زا  ددرگ و  یم  هفاضا 
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.تسین لّمأت  ياج  روما  نیا  بابحتسا  رد  و  دراد ، ناجحُر  اه …  نیا  ریغ  و  ناشیا ، نایعیش  ناگداون و  نانخس  و 

: یکی تسا : لمتحم  هجو  دنچ  ثیدح  نیا  رد  هک  نادب  باحصا :» رئاعش و  مییام   » مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هدومرف  ینعم  رد  قیقحت  هجوت و 
نانمؤمریما زا  .دنشاب و  یم  رشنو  رشح  باحصا  مالسلا  مهیلع  ناماما  هک  هدش  دراو  نابعـش  همین  بش  ياعد  رد  هچنآ  هب  دشاب  هراشا  هک  نیا 

.متسه دنوادخ  يوس  هب  هدنهد  رشح  نم  هَّللا ؛ یلإ  ُرِشاحلا  انأ  تسا : هدمآ  هدش ، تیاکح  رئاصب  زا  هک  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع 

نیا رد  و  تشذگ ، زین  دراد  تلالد  ینعم  نیا  رب  هک  یثیدح  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تعافـش  ثحب  رد  باتک  مراهچ  شخب  رد  و 
هک نانچ  دنشاب  یم  دنوادخ » نید  ناعفادم  نایماح و   » دنوادخ و تَّیشم  ياه  هاگیاج  مالسلا  هیلع  نانآ  هک  اریز  تسین  یبجعت  ینعم 

یتْوَـملا ُجِرُْخت  ْذإَو  : » دوـمرف یـسیع  ترـضح  هب  یلاـعت  يادـخ  و  هدیـسر ، مالـسلا  هـیلع  تّـجح  ترـضح  زا  بـجر  هاـم  ياـعد  رد 
، دنتسه لضفا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  زا  ناشیا  کش  نودب  .ینک و  یم  هدنز  ار  ناگدرم  نم  نذا  هب  هک  هاگ  نآ  (1) و  ؛» ِینذءاب

رداص ایند  رد  یلاعت  يادخ  نذا  هب  ناگدرم  ندرک  هدنز  اهراب  مالـسلا  هیلع  ناشیا  زا  و  دیمد ، دـهاوخ  روص  رد  هک  لیفارـسا  زا  زین  و 
هک تسا  لمتحم  .تسین و  اه  نآ  رکذ  ياج  هک  تسا  دایز  بلطم  نیا  تادـّیؤم  و  تسا ، هدیـسر  رتاوت  ّدـح  هب  هک  ییاـج  اـت  هتـشگ 

.ملاعلا هَّللا  .دنشاب و  یم  تعجر  نامز  رد  رشن  رشح و  نابحاص  نانآ  هک  دشاب  نیا  روظنم 
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دیؤم .دنشاب و  یم  زار  ّرِس و  باحصا  ناشیا  هک  تسا  نیا  باحصألا »  » مالـسلا و هیلع  ترـضح  نآ  شیامرف  زا  روظنم  هک  نیا  مود :
نیا .تفگ  زار  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  كوبت  نینُح و  ربیخ و  فئاط و  هوزغ  زور  یلاعت  يادـخ  هک  هدـمآ  تاـیاور  رد  هچنآ  تسا  نیا 

نآ ریغ  رئاصب و  رد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هچنآ  تسا  نآ  دّیؤم  زین  .دنا و  هدش  دای  رگید  ربتعم  باتک  دـنچ  ناهربلا و  رد  تایاور 
(1) «. تسا هدش  هدناشوپ  ّرِس  اب  هک  تسا  يّرِس  و  ّرِس ، ام  رما  : » هک هدمآ  تیاور 

نآ و  نطاب ، نطاب  و  رهاظ ، نطاب  و  تسا ، رهاظ  نآ  و  ّقح ، ِّقح  و  تسا ، قح  ِدوخ  ام  رما  اـنامه  : » تسا هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد  و 
یمن رد  اه  مهف  زا  يرایـسب  ار  نخـس  نیا  حرـش  و  تسا ، هدش  هدناشوپ  ّرِـس  اب  هک  يّرـس  و  هدـش ، ناهنپ  ّرِـس  ّرـس و  ّرِـس  و  تسا ، ّرِس 

ار نآ  تسا ، بعصتسم  بعص  ام  ثیدح  : » هک هدیدرگ  تیاور  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  زا  تایاور  زا  يرایـسب  رد  هک  نانچ   (2) «. دنبای
يور نیا  زا  دشاب ، هدومزآ  نامیا  يارب  ار  شلد  دنوادخ  هک  ینمؤم  ای  و  لسرم ، يربمغیپ  ای  و  بَّرقم ، يا  هتـشرف  رگم  دوشن  لمحتم 

و  ] باوـبا رد  هک  تسا  یتاـیاور  مـیدرک  داـی  هـچنآ  دـیؤم  زین  و  مـیدرک .» يراددوـخ  نآ  حرـش  زا  تـسا  رتـهب  لاـمجا  هـک  میدـید 
هراب نیا  رد  تسا .» نانآ  ياه  شوگ  رد  ریثأت  : » مالسلا مهیلع  ناشیا  مولع  ياه  هنوگ  زا  هک  هدیسر  مالـسلا  مهیلع  ناماما  مولع  [ عبانم

.تسا هدیدرگ  رکذ  اه  نآ  ریغ  رئاصب و  یفاک و  ياه  باتک  رد  هک  هدمآ  يربتعم  ددعتم  تایاور 
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هک مالسلا  هیلعرقاب  ترـضح  نامیالوم  زا  هدمآ  تیاور  وا  نوئـش  زا  یـضعب  ماما و  فصو  رد  رئاصب  رد  هک  تسا  یتیاور  هلمج  زا  و 
هدش هتـشون  شتـسار  يوزاب  رب  دـسر  نیمز  هب  نوچ  و  دونـش ، یم  ار  نخـس  ردام  مکـش  رد  تسا  ینینج  [ ماما  ] هک یلاح  رد  : » دومرف

هب لدع  قدـص و  يور  زا  تراگدرورپ  هملک  (1) و  ؛» ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُهَو  ِِهتاِملَِکل  َلِّدَبُم  ًالْدَـعَو ال  ًاقْدِـص  َکِّبَر  ُهَِملَک  ْتَّمَتَو  : » تسا
رون زا  يدومع  شیارب  زین  نآ  زا  سپ  .اناد  ياونـش  تسا  وا  درک و  دناوتن  لیدبت  ار  وا  تاملک  سک  چیه  دیـسر ، لامک  مامت و  ّدـح 

ات دـنوادخ  دزن  زا  يرگید  دوـمع  وا  يارب  سپـس  دـنیب ، یم  ار  قیـالخ  ياـهراک  ماـمت  نآ  رد  هک  دزیگنا  یم  رب  نـیمز  اـت  شرع  ریز 
(2) دوش » یم  اقلا  وا  هب  هلیسو ] نیدب   ] تشاد زاین  ینوزف  ماما ] ملع   ] هاگره هک  ددرگ  بعشنم  ماما  شوگ 

دنوادـخ اب  ار  ام  : » تسا هدیـسر  ناـشیا  زا  هک  دـشاب  یتیاور  هب  هراـشا  باحـصَألاَو »  » مالـسلا هیلع  ناـنمؤمریما  هدومرف  هک  نیا  موس :
ماـقم رد   ] اــم و  تـسا ، وا  ییادــخ ] ماــقم  رد   ] وا لاــح ] نـیع  رد   ] و میتـسه ، وا  اــم  مییاــم ، اــه  نآ  رد  وا  تـسا : ییاــه  تلاــح 

راوگرزب خیش  طسوت  هب  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لجع  رمالا -  بحاص  ترضح  زا  لابقا  باتک  رد  هک  ییاعد  رد  و  مینامدوخ .» [ یگدنب
َكُدابِع ْمُهَّنأ  اَّلِإ  اهَْنَیبَو  َکَْنَیب  َقْرَف  ال  : » تسا هدمآ  نینچ  هدـیدرگ  تیاور  بجر  هام  زا  زور  ره  يارب  هرـس  سدـق  نامثع  نب  دـمحم 

هدنب نانآ  ییادخ و ] وت   ] هک نآ  زج  تسین  ییادـج  نانآ  وت و  نایم   (3) ؛» َکَیلإ اهُدْوَعَو  َْکنِم  اهُؤَْدب  َكِدَِیب  اهُْقتَرَو  اهُْقتَف  َکُْقلَخَو 
نآ نتشگ  ادج  نتسویپ و  قتر و  قتف و  دناوت ، قولخم  و 
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يا هبتارم  نآ  و  تسا ، بتارم  نیرترب  هبترم  نیا  و  تسا …  وت  يوس  هب  اه  نآ  تشگزاب  و  وت ، زا  ناش  زاغآرـس  وت و  تسد  هب  تایآ 
ملاع  » هک تسا  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  مرکا و  ربمغیپ  هبترم  نیا  و  درادـن ، ناـکما  دوجولا  نکمم  يارب  نآ  زا  رتـالاب  هک  تسا 
هچنآ زا  رظن  عطق  اب  تسا و  هیدّمحم  تقیقح  يالعا  تمسق  هک  تسا  يا  هیحان  زا  یلعا  هجو  ملاع  نآ  و  دوش ، یم  هدیمان  توهاهلا »

هن هک  تسا ، یلاعت  يراب  تحب  تاذ  َملاع  ینعی  یلـصا  لزا  ملاع  رگم  تسین  یماقم  هاـگیاج  نیا  زا  رتـالاب  و  تسا ، نآ  زا  رت  نییاـپ 
ییاج رد  و  تسین ، َملاـع  رد  تسه و  َملاـع  رد  نآ  و  تسا ، ّتیبوبر  َِملاـع  نیا  و  بویغلا ، بیغ  تسوا  و  یمـسر ، هن  دراد و  یمـسا 

توهاه ماقم  حیـضوت  یهاوخب  رگا  و  تسین ، یلاخ  وا  زا  ینامز  چیه  و  درذگ ، یمن  وا  رب  نامز  دشابن ، یلاخ  وا  زا  اج  چیه  تسین و 
و تسین ، نآ  مه  تسا و  نآ  مه  تسین ، شتآ  یلو  هدش ، شتآ  شتآ ؛ تبحاصم  اب  هنوگچ  هک  نک  رظن  هتخادگ  نهآ  هب  ینادـب  ار 

رطاخ هب  میتسه » وا  ام  و  مییام ، اه  نآ  رد  وا  : » مالـسلا هیلع  ترـضح  نآ  هدومرف  سپ  نهآ ، هدش  هتخادگ  نهآ  تسا و  شتآ  شتآ 
ناگدـیرفآ تهابـش  زا  هک  تسا  دوجولا  بجاو  وا  و  ناشیا ، دوجو  رد  ناشیا و  زا  هنأش -  یلاعت  دوجولا -  بجاو  راـثآ  ماـمت  روهظ 

.میتسه ام  ام ؛ سپ  مییوا ، هب  دنمزاین  هدش و  هدیرفآ  یناگدنب  ام  و  تسوا ، وا  سپ  تسا ، هَّزنم 

[ ماـقم  ] زا ار  اـم  ناملـس  يا  دومرف : هک  تشگ  مولعم  هدـمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  هچنآ  ینعم  میدرک  داـی  هچنآ  زا  و 
تسا اور  امش  رب  هچنآ  زا  و  میرود ، اه  نآ  زا  ام  هک  دییامن  عفد  ام  زا  ار  يرشب  ياه  تمسق  و  دینادب ، نییاپ  ّتیبوبر 
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: هک تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترایز  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  و  دـییوگب …  دـیهاوخ  هچنآ  ام  هرابرد  سپـس  میهَّزنم ،
ترایز رد  .اـه و  تنـس  هب  وا  رد  تسا  مئاـق  هک  یلاـعت  يادـخ  سْفَن  رب  مالـس  ِنَنُّسلاـب ؛» ِهیف  همئاـقلا  یلاـعَت  هَّللا  ِسْفَن  یَلَع  ُمـالَّسلا  »
لیوأت رد  هچنآ  .دنوادخ و  هیلاع  سفَن  رب  مالس  اْیلُعلا ؛» هَّللا  ِسْفَن  یَلَع  ُمالَّسلا  : » هک تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هب  عجار  يرگید 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  هَّللا » سْفَن   » زا روظنم  هک  هدـمآ   (1) ؛» َکِسْفَن ِیف  ام  ُمَلْعأ  الَو  یِـسْفَن  ِیف  ام  ُمَْلعَت  : » یلاـعت يادـخ  هدومرف 
ََّیلإ یَقْرَی  الَو  ُْلیَّسلا  یّنَع  ُرِدَْحنَی  : » هّیقشقش هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هدومرف  ینعم  دوش  یم  رهاظ  اجنیا  زا  زین  (2) و  .تسا

زا هچنآ  ینعم  نینچ  مه  (3) و  .دیسر دهاوخن  نم  تمظع  هّلق  هب  يا  هدننک  زاورپ  چیه  دوش و  یم  ریزارس  نم  زا  تلیضف  لیس  ُْریَّطلا ؛»
.دنک فیصوت  ار  نانآ  دناوت  یمن  سک  چیه  هک  هدیدرگ  تیاور  مالسلا  مهیلع  ناماما 

دـشاب لاوحا  ِبلّقُم  دنوادخ و  يوس  هب  هدنهد  رـشح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  نآ  درادـن  یبجعت  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  و 
هیلا و روشحم  مه  روشحم و  مه  هدـنهد و  رـشح  مه  ترـضح  نآ  هک  درادـن  یتاـفانم  و  هدـمآ ؛ ترـضح  نآ  تراـیز  رد  هک  ناـنچ 

انیَلَع َّنإ  َُّمث  ْمَُهبایإ * اـنَیلإ  َّنإ  : » یلاـعت يادـخ  هدومرف  ینعم  رد  يددـعتم  تاـیاور  رد  هک  ناـنچ  دـشاب ، هدـنهد  ازج  سر و  باـسح 
هب تسا ، هدمآ  .دوب  دهاوخ  ام  رب  ناش  یسرباسح  هاگ  نآ  تسام ، يوس  هب  نانآ  تشگزاب  هک  هتبلا   (4) ؛» ْمَُهباسِح
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.دیسر رظن  هب  فیرش  مالک  نیا  ینعم  رد  هجو  هس  نیا  .دینک و  عوجر  اه  نیا  ریغ  (1) و  ناهرب یفاک و 

: مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هدومرف  زا  روظنم  هک  نیا  هداد ، لامتحا  تسا  مالسلا  هیلع  همئا  نیمجنپ  مانمه  هک  ام  تسود  هچنآ  مراهچ :
هللا یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  دشاب  یتیاور  هب  هراشا  باحصا » : » ینعم و  دنشاب ، مالسلا  مهیلع  ناماما  نامه  باحـصا » رئاعـش و  مییام  »

ترـضح نآ  دوصقم  ینعی  .دش  دیهاوخ  تیاده  دینک  ادتقا  مادـک  ره  هب  دنناگراتـس  نوچمه  باحـصا  دومرف : هک  هدـمآ  هلآو  هیلع 
ربـمغیپ اـب  يزور  دـنچ  هـک  سک  ره  هـن  دنـشاب ، یم  باـسح  زور  ياعفـش  باـیطا و  هـمئا  ناـمه  باحـصا ؛ زا  هـلآو  هـیلع  هللا  یلص 

ام هدش  دای  تسود  و  دنا ، هتـشادنپ  نالدروک  یـضعب  هک  يروط  هب  هدیدرگ ، بکترم  یناهانگ  دوخ  یگدنز  رد  هدش و  تبحـصمه 
روکذـم ینعم  هب  دنناگراتـس » نوچمه  نم  باحـصا  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هدومرف  ریـسفت  رد  یثیدـح  هک  دـش  روآداـی 

.ِملاعلا هَّللاو  تسا ، هدیدرگ  تیاور 

هَّللادبع یبا  ترـضح  زا  راّمع  نب  قاحـسا  زا  دوخ  دنـس  هب  هدرک  تیاور  رابخألا  یناعم  رد  قودص  خیـش  هک  تسا  نامه  ثیدـح  و 
دیاب دیتفای  لجوّزع -  يادخ -  باتک  رد  ار  هچ  ره  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک : شنرادپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

نم زا  یتّنـس  نآ  هرابرد  دشابن و  لج  زع و  يادخ  باتک  رد  هچنآ  ره  و  تسین ، ناتیارب  يرذع  چیه  نآ  كرت  رد  دـینک  لمع  نآ  هب 
چیه نم  ّتنس  كرت  رد  سپ  تسه ،
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هک دیدنب ، راکب  دنتفگ  مباحـصا  هچنآ  سپ  هدیـسرن  ناتتـسد  هب  نم  زا  یتّنـس  نآ  هرابرد  هک  يزیچ  ره  و  تسین ، امـش  يارب  يرذـع 
هتفگ زا  مادـک  ره  و  ددرگ ، ییامنهار  دوش  هتفرگ  مادـک  ره  هب  هک  تسا  ناگراتـس  نوچمه  امـش  نایم  رد  نم  باحـصا  لَثَم  اـنامه 
هَّللا لوسر  ای  دـش : ضرع  .تسا  تمحر  امـش  يارب  نم  باحـصا  دزن  دـش  دـمآ و  و  دـیوش ؟ تیادـه  دـیریگب  هک  ار  مباحـصا  ياه 

.(1) نم تیب  لها  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  نآ  دننایک ؟ وت  باحصا 

: مییوگ یم  میدرگ و  یم  زاب  بلطم  لصا  هب  نونکا 

نب نامیلـس  زا  یحیحـص  دنـس  هب  راحب  و  همالع ، هصالخ  باـتک  رد  هک  تسا  یتیاور  دراد  تلـالد  نآ  رب  هک  يروما  هلمج  زا  و  - 2
زا ار  وت  زیچ  هچ  سپ  تفگ : نم  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  هَّللادیبع  نب  یلع  تفگ : هک  هدـمآ  رفعج 

.مکانمیب بانج  نآ  رب  هک  نیا  دراد و  ترضح  نآ  هک  یتبیه  مارتحا و  داد : باوج  دراد ؟ یم  زاب  راک  نیا 

بانج نآ  زا  مدرم  و  دـش ، ضراع  یتلاـسک  رـصتخم  ار  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  ترـضح  يدـنچ  زا  سپ  دـیوگ : رفعج  نب  ناـمیلس 
هیلع نسحلاوبا  ترـضح  دمآ ، شیپ  تیارب  یتساوخ  یم  هچنآ  متفگ : وا  هب  متفر و  هَّللادیبع  نب  یلع  تاقالم  هب  نم  دـندرک ، تدایع 

ارف نآ  تقو  زورما  يدرگ  بایفرـش  شرـضحم  هب  یهاوـخ  یم  رگا  دـنا ، هتفر  شتداـیع  هـب  مدرم  هتفاـی و  یتلاـسک  رـصتخم  مالـسلا 
يوار .هدیسر 

ص:395

.156 رابخالا ، یناعم  . 513 - 1

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 407 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_395_1
http://www.ghaemiyeh.com


راتفر يو  اب  دوب  لیام  وا  هک  يریدـقت  مارتحا و  لامک  اـب  باـنج  نآ  و  تفر ، مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  ترـضح  تداـیع  هب  وا  دـیوگ :
ماما نسحلاوبا  ترـضح  دش ، رامیب  هَّللادـیبع  نب  یلع  دـعب  یتدـم  .دـش  لاحـشوخ  رایـسب  تهج  نیا  زا  هَّللادـیبع  نب  یلع  سپ  درک ،

تداـیع هـمه  هـک  نـیا  اـت  تسـشن  وا  دزن  باـنج  نآ  سپ  مدوـب ، ترـضح  نآ  هارمه  زین  نـم  درک ، تداـیع  وا  زا  مالـسلا  هیلعاـضر 
هدرپ تشپ  زا  هَّللادیبع  نب  یلع  رسمه  هملس  ما  هک  دروآ  ربخ  میارب  منازینک  زا  یکی  میدمآ  نوریب  وا  دزن  زا  نوچ  و  دنتفر ، ناگدننک 

یهاگیاج رب  دمآرب و  هدرپ  تشپ  زا  تفر  نوریب  اه  نآ  هناخ  زا  بانج  نآ  نوچ  و  درک ، یم  هاگن  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ترـضح  هب 
.دیـشک یم  نآ  رب  ار  دوخ  ندـب  دز و  یم  هسوب  نآ  رب  دـنکفا و  رب  ار  دوخ  دوـب  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  نسحلاوـبا  ترـضح  هک 

هب ار  نآ  نم  داد ، ربخ  ارم  هملـس  ما  راک  نایرج  زا  زین  وا  متفر ، هَّللادـیبع  نب  یلع  رادـید  هب  زین  نآ  زا  سپ  دـیوگ : رفعج  نب  نامیلس 
شرـسمه و هَّللادـیبع و  نب  یلع  هک  یتسرد  هب  نامیلـس ؛ يا  دومرف : راوگرزب  نآ  .مدـناسر  مالـسلا  هیلع  نسحلا  وبا  ترـضح  ضرع 

ناـنآ هب  ار  تماـما ]  ] رما نیا  دـنوادخ  هاـگره  مالـسلا  هیلع  همطاـف  یلع و  نادـنزرف  نامیلـس ؛ يا  دنتـسه ، تشهب  لـها  زا  شدـنزرف 
.(1) دوب دنهاوخن  مدرم  ریاس  دننام  دناسانش ،

حدـم و هَّللادـیبع و  نب  یلع  رـسمه  راـک  هب  تبـسن  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ریرقت  ثحب ؛ دروـم  بلطم  رب  لـیلد  میوـگ : یم 
نآ نتـسشن  لحم  وناب  نآ  هک  نیا  ینعی : مالـسلا .» …  اهیلع  همطاـف  یلع و  نادـنزرف   » و دنتـسه » تشهب  لـها  : » هک نیا  هب  شندوتس 

ار بانج 
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.مدرم رتشیب  فالخرب  دوب  مالسلا  هیلع  ماما  ماقم  قح و  هب  شتفرعم  تهج  زا  تسج ، كربت  نآ  هب  دیسوب و 

رما دنوادخ  هک  ییاه  هناخ  رد   (1) ؛» ُهُمْسا اَهِیف  َرَکُْذیَو  َعَفُْرت  ْنأ  ُهَّللا  َنِذأ  ٍتوُیب  ِیف  : » تسا یلاعت  يادخ  هدومرف  لیالد  هلمج  زا  و  - 3
، هدـمآ تیاور  نآ  زا  دارم  نایب  ریـسفت و  رد  هچنآ  همیمـض  هب  .ددرگ  دای  ادـخ  مان  اه  نآ  رد  دـنبای و  تعفر  هک  [ هتـساوخ ای   ] هدومرف
: هک دـنا  هدروآ  هّماع  هّصاخ و  قیرط  زا  يربتعم  ياهدنـس  هب  ناگرزب  رگید  بتک  ناهربلا و  مارملا و  هیاغ  ياه  باـتک  رد  هک  ناـنچ 

مادک نیا  تشاد : هضرع  تساخرب و  يدرم  درک ، تئارق  ار  َعَفُْرت » …  ْنأ  هَّللا  َنِذأ  ٍتوُیب  ِیف  : » هیآ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ : لوسر 
هَّللا لوسر  ای  تشاد : هضرع  رکبوبا  .ناربمغیپ  ياـه  لزنم  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  ادـخ ؟ لوسر  يا  تسا  اـه  لزنم 

، يرآ دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دومن -  هراشا  مالسلا  اهیلع  همطاف  یلع و  هناخ  هب  و  تسا - ؟ اه  نآ  زا  تیب  نیا 
(2) .تسا اه  نآ  نیرتهب  زا 

هَّللا َنِذأ  ٍتوُیب  ِیف  : » یلاعت يادخ  هدومرف  هرابرد  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  دوواد  نب  یسیع  زا  و 
هزمح و نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  تیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  ياه  هناـخ  دومرف : ُهُمْـسا » …  اـهِیف  َرَکْذـُیَو  َعَفُْرت  ْنأ 

 … دشاب یم  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  تاولص  رفعج - 

هژاو هک : نیا  لالدتسا  نایب  میدرک : يراددوخ  اه  نآ  ندروآ  زا  راصتخا  تیاعر  رطاخ  هب  هک  تسه  يددعتم  تایاور  هراب  نیا  رد  و 
هب ای  اجنیا  رد  َنِذأ » »
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يوس هب  ار  مدرم  قح  رما  هب  [ ات میداتسرف  ار  وت  ربمایپ  يا   ] (1) و ؛» ِِهنْذِإب هَّللا  یلإ  ًایِعاَدَو  : » یلاعت يادخ  هدومرف  دننام  تسا ، رما  ینعم 
وش رکذتم  ربمایپ  يا   ] (2) و ؛» ِینذِإب یتْوَملا  ُجِرُْخت  ْذإَو  : » یلاعت يادخ  هدومرف  دننام  تسا ، هدارا  ینعم  هب  ای  .ینک و  توعد  دنوادخ 
ود ره  ربانب  .يروآ و  نوریب  ناـشیاهربق  زا  ار  ناـگدرم  نم  هدارا  هب  هک  هاـگ  نآ  [ دومرف میرم  نب  یـسیع  هب  دـنوادخ  هک  ار  یماـگنه 

دنبای و تعفر  هک  دراد  یم  تسود  دنوادخ  هک  تسا  ییاه  هناخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  ياه  هناخ  هک  تسا  نآ  هجیتن  ضرف 
اهِیف َرَکُْذیَو   » یلاعت يادخ  هدومرف  هنیرق  هب  تسا  هّیعیرـشت  هدارا  ینعم  هب  نذإ  مینک  ضرف  هک  دنچ  ره  ددرگ ، دای  اه  نآ  رد  ار  وا  مان 

و دراد ، بابحتسا  ناحجر و  دنوادخ  رکذ  دیدرت  نودب  هک  اریز  دشاب ، هزاجا  تصخر و  ینعم  هب  دناوت  یمن  اجنیا  رد  نْذإ  و  ُهُمْسا .»
: هک نیا  ینعم  لصاح  و  دشاب ، رما  ینعم  هب  نْذإ  هک  تسا  نَّیَعتم  سپ  تشاد ، دهاوخ  تافانم  نآ  اب  دشاب  تصخر  ینعم  هب  نذإ  رگا 

فوطعم اب  مکح ؛ رد  هیلع  فوطعم  نوچ  ددرگ ) دای  اه  نآ  رد  ار  وا  مان  دـنبای و  تعفر  هک  هدومرف  رما  دـنوادخ  هک  ییاه  هناخ  رد  )
یـضعب رد  صخـش  هک  دنک  یمن  قرف  هناخ  قدص  رد  .یّـسح و  تعفر  هن  تسا  میظعت  مارتحا و  نداد ؛ تعفر  ینعم  تسا و  کیرش 

زا هک  دنک  قدـص  نآ  رب  هچنآ  ره  سپ  دـنک ، یم  قدـص  هناخ  دروم  ود  ره  رب  ًافرع  تاقوا ، همه  ای  دـنک  تنوکـس  نآ  رد  تاقوا  زا 
لخاد مارتحا  میظعت و  بابحتسا  ناحجُر و  رد  تسا  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  ياه  هناخ 
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.تسا رت  مهم  رتهب و  شمارتحا  میظعت و  دوب ، رت  مامت  رتشیب و  نآ  هب  ناش  صاصتخا  نآ و  رد  ناش  فقوت  هک  اـج  ره  هتبلا.دـشاب  یم 
ام اب  یفـصنم  ریغ  صخـش  هچنانچ  .دروآ و  میهاوخ  یلاعت  هَّللاءاـش  نا  مود  ثحبم  رد  هک  تسه  یبوخ  هعقاو  ینعم  نیا  دـییات  رد  و 

، هتـشاد فقوت  نآ  رد  تاقوا  زا  یـضعب  رد  صخـش  هک  ییاج  ره  رب  هناخ )  ) تیب ناونع  هک  مریذپ  یمن  دیوگب : دنک و  لادج  عازن و 
اه نآ  ندوب  يواسم  هب  دیریذپن  ار  نآ  رگا  ًایناث : .تسا  مولعم  راکشآ و  میتفگ  هچنآ  یتسرد  ًالّوا : مییوگ : وا  باوج  رد  .دنک  قدص 

دنا هتـشاد  تنوکـس  نآ  رد  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  هک  ییاه  هناخ  مارتحا  ببـس  هچنآ  هک  اریز  لـیلد ، ياوحف  هب  مینک ، یم  مکح 
رد ناش  فقوت  تهج  زا  هک  ییاج  ره  رد  نیا  و  اه ، نآ  رد  ناش  ّفقوت  تهج  هب  تسا  ناـشیا  هب  اـه  هناـخ  نآ  ندوب  بوسنم  هدـش ،

.تسین هدیشوپ  هک  نانچ  تسا ، دوجوم  هتفای  باستنا  نآ 

هقالع همه   ] نیلعن وت  سپ  [ یسوم يا   ] (1) ؛» يوُط ِسَّدَـقُملا  ِداَولاب  َکَّنإ  َکیَْلعَن  ْعَلْخاف   -: » لجوّزع يادـخ -  هدومرف  هلمج  زا  و  - 4
ياج ره  رد  هک  دـناسر  یم  سدـقم  هب  يداو  ندومن  فیـصوت  هک  .يداـهن  مدـق  سدـقم  يداو  رد  وت  هک  نک  رود  دوخ  زا  ارم ] ریغ 

هک ناـنچ  دـناسر ، یم  ار  ّتیلع  فصو ، هب  ندرک  دـییقت  هک  تسا  روهـشم  .دراد و  بابحتـسا  ناـحجُر و  مارتـحا  میظعت و  یـسّدقم 
.تسین هدیشوپ 

مارتحا زا  هچنآ  نتشاد  ناحجُر  ماما و  میظعت  یبوخ  رب  دراد  تلالد  هچنآ  - 5
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هب تسا ، بستنم  وا  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  ره  نتشاد  یمارگ  مالسلا : هیلع  ماما  میرکت  میظعت و  قیداصم  زا  هک  تسا ، رـسَّیم  وا  يارب 
میظعت ندومن و  مارتـحا  هک  نیا  ناونع  هب  هجو  نیا  .درادـن و  یماـهبا  هنوگ  چـیه  تسا و  نشور  بلطم  نیا  و  وا ، هب  شباـستنا  ببس 
دنوادخ رئاعش  میظعت  ناونع  هب  هک  نیا  اما  .دراد  تلالد  تسا  ماما  دوخ  میظعت  مارتحا و  تقیقح  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تاماقم  ندرک 

یفخم هک  نانچ  درادـن  دوجو  یتدـحو  رارکت و  میدرک  داـی  هچنآ  رد  نیارباـنب  تسا ، يرگید  هجو  بلطم و  ددرگ  میظعت  مارتحا و 
.دشاب یمن 

هفوک دجـسم  هب  دورو  بادآ  رد  یـسلجم  راونالاراحب  سوواط و  نب  دیـس  رئازلا  حابـصم  دـننام : رازم  ياه  باـتک  رد  هلمج  زا  و  - 6
لُوسَر اندّیـس  یلع  ُمالَّسلا  : » وگب تسیاب و  تسا  لیفلا  باب  هب  فورعم  هک  رد  نآ  رب  يدیـسر  دجـسم  هب  نوچ  و  تسا : هدـمآ  نینچ 

ِهدِـهاشَمَو ِهِسلاجَم  یَلَعَو  ُُهتاکََربَو  هَّللا  ُهَمْحَرَو  بلاط  یبا  نب  ِّیلع  نینمؤملاریمأ  یلَع  ُمـالَّسلا  نیرهآّـطلا  ِِهلآَو  هَّللاِدـْبَع  نب  دَّمحم  هَّللا 
، داب وا  هزیکاپ  لآ  رب  هَّللادبع و  نبدمحم  ادـخ  لوسر  ام  رورـس  رب  مالـس  لیعمـساَو ؛» َمیهاَرباَو  حونَو  مَدآ  ِهئابآ  ِراثآَو  ِِهتَمْکِح  ِماقَمَو 

ماـقم وا و  روـضح  ياـه  هاـگیاج  سلاـجم و  رب  و  داـب ، ناـشیا  رب  وا  تاـکرب  تمحر و  بلاـط و  یبا  نـب  یلع  ناـنمؤمریما  رب  مـالس 
(1) لیعامسا …  میهاربا و  حون و  مدآ و  شناردپ  راثآ  شتمکح و 

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  فقاوم  دهاشم و  رب  ندرک  مالس  هک : نیا  داهشتسا  هجو 
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هک ددرگ  یم  لصاح  نآ  يارب  يزایتما  تفارش و  دشاب ، مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  فقوم  دهشم و  هک  اج  ره  هک  نیا  رب  دراد  تلالد 
سلاجم دهاشم و  فقاوم و  يارب  ینعم  نیا  نوچ  .تسا و  هتفای  صاصتخا  مالـس  ّتیحت و  هب  اذـل  دوب ، دـهاوخ  مارتحا  میظعت و  هیام 

هالـصلا و مهیلع  موصعم  ناماما  ریاس  تّجح و  ترـضح  نامیالوم  فقاوم  يارب  تشگ ، تباـث  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناـمیالوم 
نانچ دنراد ، تکرش  هداد  صاصتخا  ناشیا  هب  لجوّزع -  يادخ -  هک  اه  نآ  دننام  لیاضف و  نآ  رد  هک  اریز  تسا ، تباث  زین  مالسلا 

ناحجُر مالسلا  مهیلع  ناماما  دهاشم  فقاوم و  مامت  يارب  ّتیحت  مالـس و  تفگ : ناوت  یم  هک  تساجنیا  زا  .دشاب و  یمن  یفخم  هک 
ناشیا سلاجم  دهاشم و  میظعت  هک  هدش  تباث  هچنآ  هب  رظن  دشاب ، هدشن  دراو  یّـصاخ  ِّصَن  اه  نآ  زا  کی  ره  رد  هک  دـنچ  ره  دراد ،

نیا هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سلاـجم  فقاوم و  رب  مالـس  ّتیحت و  زا  میدرک  لـقن  هچنآ  و  دراد ، ناـحجُر 
.تسین هدیشوپ  درخ  لها  رب  هک  نانچ  تسا ، مارتحا  میظعت و  ماسقا  زا  لمع 

رب هچنآ  زین  و  دراد ، یم  تسود  ار  وا  نمؤـم  هک  یـسک  هـب  تبـسن  تـّبحم  راـهظا  بابحتـسا  رب  دراد  تلـالد  هـچنآ  هـلمج : زا  و  - 7
تسا یبلق  يرما  یتسود  ّتبحم و  هک  اریز  تسا ، ّتبحم  زا  ریغ  نیا  هک  هدیدرگ ، دراو  ُبباحت  رگیدکی و  اب  ندرک  یتسود  تلیـضف 
ّتبحم هناشن  نیا  و  تسا ، لامعا  هلیـسو  هب  یبلق  ّتبحم  راهظا  ُبباحت ، يرگید و  هب  ندرک  یتسود  و  دـشاب ، یم  ناـمیا  هناـشن  نآ  و 
يانعم هک  هدش ، دراو  نابز  تسد و  اب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  تبـسن  ندرک  ّتبحم  دروم  رد  هچنآ  .دشاب و  یم  نآ  تارمث  زا  یبلق و 

ندومن راهظا  نابز ؛، تسد و  اب  ّتبحم 
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زا هدـیدرگ  رکذ  صاخ  روط  هب  ناـبز  تسد و  هک  نیا  و  دـشاب ، یم  لاوما  لاـمعا و  اـضعا و  ریاـس  وضع و  ود  نیا  هلیـسو  هب  تبحم 
یم رداص  وضع  ود  نیا  زا  لاوما  لامعا و  زا  اه -  نآ  رتشیب  ای  راثآ  همه  دوش -  یم  رهاظ  ّتبحم  راـثآ  زا  هچنآ  هک  تسا  نآ  ظاـحل 

، دندرگ یم  يرای  ینید  ناردارب  و  دنیآ ، یم  دیدپ  لامعا  و  دوش ، یم  جرخ  لاوما  نابز  تسد و  اب  سپ  اضعا ، ریاس  فالخرب  ددرگ 
 … و دنوش ، یم  عفد  نانآ  زا  ناراکزواجت  نارگمتس و  و 

فـقاوم و سلاـجم و  زا  تسا  بستنم  بوـبحم  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  ره  میظعت  ّتبحم : راـهظا  ندرک و  یتـسود  ماـسقا  هلمج  زا  و 
تبـسن ناّبحم  لامعا  لاوحا و  هظحالم  زا  هک  نانچ  دشاب ، یم  بستنم  وا  هب  دراد و  صاصتخا  يو  هب  هچنآ  و  وا ، راتـشون  اه و  هماج 

: هدش هتفگ  هک  مینیب ، یم  ناشبوبحم  هب 

یلیل ِرایِد  رایّدلا  یلع  ُُّرمأ 

اراَدِجلا اَذ  َرادِجلا و  اَذ  ُلِّبَُقا 

یبلق َنْفَغَش  ِرایدلا  ُّبُح  امَف 

ارایِّدلا َنَکَس  ْنَم  ُّبُح  ْنکلَو 

* * *

رای يوک  زا  دتف  نم  راذگ  نوچ 

راید تشد و  نآ  رب  هسوب  منز  یم 

منز ربلد  نآ  قشع  زا  اه  هسوب 

؟ راک هچ  ار  ام  رد  راوید و  اب  هنرو ،

هک یناسک  يا   (1) ؛» ْمَُکل َنَذُْؤی  ْنَأ  َّالِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » تسا لجوّزع -  يادخ -  هدومرف  هلمج  زا  و   - 8
نآ مارتحا  میظعت و  راک  نیا  هک  .دوش  هداد  نذا  امش  هب  هک  نیا  رگم  دیوشم  لخاد  ربمغیپ  ياه  هناخ  هب  دیا  هدروآ  نامیا 
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ياـه هناـخ  هب  قـحلم  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  دـهاشم  فـقاوم و  و  تسا ، وا  هب  بستنم  ياـه  هناـخ  هـلآو و  هـیلع  هللا  یلـص  ترـضح 
: یلاعت يادخ  هدومرف  هب  لالدتسا  رد  هک  تسا  نانچ  لالدتسا  نایب  مکح و  ای  عوضوم  تهج  زا  دشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

.تشذگ َعَفُْرت » …  ْنأ  ُهَّللا  َنِذأ  ٍتوُیب  ِیف  »

یبا ترـضح  لزنم  دـصق  هب  هنیدـم  رهـش  رد  تفگ : هک  هدـمآ  يدزا  زا  نآ  ریغ  راـحب و  رازم  رد  هک  تـسا  یتـیاور  هـلمج ؛ زا  و  - 9
، دمآ یم  نوریب  هنیدم  ياه  هچوک  زا  یکی  زا  هک  یلاح  رد  میدیسر  ریـصبوبا  هب  سپ  میتفر ، نوریب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبع 
رس ترضح  نآ  میدرک ، مالس  وا  رب  میدش و  لخاد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  رب  هک  نیا  ات  میتسناد  یمن  ام  دوب و  ُبنُج  وا  و 

.دوش لخاد  ربمغیپ  ياه  هناخ  هب  تسا  بنج  هک  یـسک  تسین  هتـسیاش  هک  یناد  یم  ایآ  ریـصبوبا  يا  دومرف : ریـصبوبا  هب  تشادرب و 
(1) .میدش دراو  بانج  نآ  رب  ام  تشگزاب و  ریصبوبا  سپ 

، تسین تسرد  اجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  روضح  دروم  هب  عنم  نداد  صاصتخا  و  هدمآ ، زین  رگید  تایاور  هراب  نیا  رد  و  میوگ : یم 
یکی ماما  روضح  تروص  و  تسا ، يدارفا  ماع  مومع  هک  نیا  رب  هفاضا  تسا ، ّماع  دارفا  زا  هکلب  دـشاب ، یمن  صِّصخم  دروم  هک  اریز 

ار ماما  روضح  لاح  هب  ماع  ندوب  فرـصنم  ياعدا  و  تخاـس ، قبطنم  لاـح  نآ  رب  طـقف  ار  ماـع  ناوت  یمن  سپ  دـشاب ، یم  لاوحا  زا 
.دنک یم  عنم  لیلد 

: هک هدمآ  تیاور  ام  باحصا  زا  يا  هدع  زا  نآ  ریغ  راحب و  رد  هلمج ؛ زا  و  - 10
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یم تنوکس  ترضح  نآ  هک  یقاتا  نآ  رد  دومرف  رما  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تشذگ ، رد  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  نوچ 
مالسلا هیلع  مظاک  ماما  نسحلاوبا  ترضح  سپس  تفای ، تافو  مالـسلا  هیلع  هَّللادبع  وبا  ترـضح  هک  نیا  ات  دننک ، نشور  غارچ  درک 

زا سپ  مناد  یمن  هک  دندرب  قارع  يوس  هب  ار  وا  هک  یتقو  ات  دومرف  رما  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  قاتا  هب  تبـسن  ار  نیمه  لثم  زین 
(1) .دش هچ  نآ 

رد ندرک  نشور  غارچ  هک  نیا  رب  و  مالسلا ، مهیلع  ناماما  نکاسم  فقاوم و  میظعت  بابحتسا  رب  دراد  تلالد  ثیدح  نیا  میوگ : یم 
ره رد  ندرک  نشور  غارچ  بابحتـسا  يارب  درک  لالدتـسا  ناوت  یم  ثیدـح  نیا  هب  سپ  دـشاب ، یم  مارتحا  میظعت و  ماسقا  زا  اـه  نآ 

غارچ زا  هک  دشابن  یـسک  اجنآ  رد  هک  دنچ  ره  هطـساو ، اب  ای  هطـساو  نودـب  دـشاب ، هَّللا  رئاعـش  میظعت  قادـصم  نآ  میظعت  هک  ییاج 
نآ رد  ندرک  نشور  غارچ  اـب  فرع -  رظن  زا  تسوا -  هب  بستنم  ناـکم  نآ  هک  یـسک  هب  میظعت  مارتـحا و  هـک  اریز  دربـب ، يدوـس 
هک دشاب  يددعتم  ياه  غارچ  ناکم  نآ  رد  ای  درب ، يدوس  غارچ  زا  هک  دشابن  یـسک  اجنآ  رد  هک  دـنچ  ره  ددرگ ، یم  لصاح  ناکم 

دوس و  ددرگ ، یم  عقاو  تبغر  دروم  هک  تسا  یحیحـص  ضرغ  فده و  دوخ  مارتحا  میظعت و  هک  اریز  دشابن ، غارچ  هب  يزاین  رگید 
حیحـص هتفگ  نیا  هک  تساـجنیا  زا  .دوش و  یم  ربارب  ود  باوث  رجا و  دـندرگ  عمج  ضرغ  ود  ره  رگا  و  تسا ، يرگید  ضرغ  ندرب 

دباعم هدهاشم و  .همئا و  يراوگوس  سلاجم  ربانم و  دجاسم و  دننام  فیرش  ياه  ناکم  رد  رایسب  ياه  غارچ  ندرک  نشور  هک  تسا 
املع رباقم  و 
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هدنزرا لصا  نیا  و  دشاب ، یم  بحتـسم  نانآ ، تدالو  ياه  بش  دننام  ناشیا  هب  بوسنم  ياه  نامز  رد  و  ناگدازماما ، و  نیحلاص ، و 
.تسا هدنام  یفخم  تریصب  ملع و  نایعّدم  زا  یعمج  رب  ینعم  نیا  و  دیآ ، یم  رب  نآ  زا  يرایسب  عورف  هک  تسا  يا 

نآ دیدرت  نودب  هک  نیمز ، نآ  لیلجت  و  هدیدرگ ، نفد  نآ  رد  ماما  هک  ینیمز  تلیضف  رب  دراد  تلالد  هچنآ  ياوحف  هلمج ؛ زا  و  - 10
هک ییاج  ره  رد  ببـس  نیا  و  تسا ، وا  توف  زا  سپ  ماـما  نآ  فیرـش  ندـب  ّرقم  فقوم و  نیمز  نآ  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  تلیـضف 

.تسین هدیشوپ  هک  نانچ  تسا ، يراج  هدوب  شتایح  نامز  رد  وا  فقوم 

میظعت و رد  هچنآ  و  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لجع  ترـضح - نآ  تدالو  بش  تلیـضف  رب  دراد  تلـالد  هچنآ  ياوحف  هلمجزا ؛ و  - 11
رد شتدالو  نوچ  دشاب ، یم  بانج  نآ  هب  باستنا  رطاخ  هب  بش  نآ  تلیـضف  هک  نیا  حوضو  تهج  هب  هدـیدرگ ، دراو  نآ  فیرـشت 

تـسا وا  هب  بستنم  هک  يروما  ریاـس  دـهاشم و  فقاوم و  رد  ترـضح -  نآ  هب  باـستنا  ینعی  ببـس -  نیا  و  تسا ، هدـش  عـقاو  نآ 
یلـصا تقلخ  بسح  هب  اه  نیمز  نکاما و  مامت  دیدرت  نودب  هک ؛ نیا  میتفگ  هک  يروما  مامت  دیکأت  دییأت و  رد  .دـشاب و  یم  دوجوم 

رب ییاج  تلیضف  تفارش و  هیام  هک  يزیچ  ندش  ضراع  ببس  هب  رگم  درادن  رگیدکی  رب  يزایتما  تلیـضف و  چیه  و  دنتـسه ، يواسم 
ای فقوت  لحم  ینیمز  هک  نیا  تسا  نتفاـی  زاـیتما  بجوم  هک  یبابـسا  نیرت  مهم  زا  هک  تسین  نیا  رد  يا  ههبـش  و  دوش ، رگید  ياـج 

ّتیلباق هک  يزیچ  ره  رد  دراد  يراثآ  ناشیا  فیرـش  ياه  ندـب  دـیدرت  نودـب  زین  و  دـشاب ، مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  یکی  نفد  ياج 
.دنراد ار  راثآ  نآ  روهظ 
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مارتـحا و رطاـخ  هب  دـنک ، یمن  رثا  شتآ  هدومرف  کـشخ  نآ  اـب  ار  دوخ  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  يا  هلوح  رد  اذـل 
هللا یلصربمغیپ  هب  نآ  باستنا  رطاخ  هب  دیوج  كربت  هلوح  نآ  هب  سک  ره  هک  تسین  نیا  رد  یگدیـشوپ  زین  و  ترـضح ، نآ  لیلجت 

اهدرد زا  یضعب  زا  نتفای  افـش  يارب  هاگره  و  دیآ ، یم  رامـش  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  میظعت  نینمؤم  رظن  رد  وا  راک  هلآو  هیلع 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  دنک  بدا  هئاسا  نآ  هب  سک  ره  هک  نانچ  تفای ، دـهاوخ  افـش  هک  هتبلا  دـهد  رارق  درد  عضوم  رب  ار  نآ 

.تسا يراج  دشاب  بوسنم  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  یکی  ای  بانج  نآ  هب  هک  يزیچ  ره  رد  نیا  و  هدرک ، یبدا  یب  هلآو 

الط هک  هدیدرگ  رهاظ  مالسلا  مهیلع  ناشیا  ياه  تسد  ریثأت  زا  اه  نیمز  زا  یـضعب  رد  هچنآ  تسا  تابِّرقم  تادّیؤم و  هلمج  زا  زین  و 
رد هک  تسا  رایـسب  اه  نیا  لاثما  تسا و  هدـش  لَّدـبم  دـج  ربز  توقای و  هب  هک  هتـشگ  رهاـظ  اـه  بآ  زا  یـضعب  رد  و  هدـش ، هرقن  اـی 

مالسلا هیلع  لیئربج  هک  ینایدام  ياه  مدق  ببس  هب  هک  تسا  ربخ  رد  .تسا و  هدیدرگ  رکذ  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  تازجعم  تالاح و 
ِلوُسَّرلا َِرثَأ  ْنِم  ًهَْضبَق  ُتْضَبَقَف  ِِهب  اوُرُْـصبَی  َْمل  اِمب  ُتْرَُـصب  : » تفگ يرماس  اذل  دیزرل ، نیمز  دوب  راوس  نآ  رب  نوعرف  ندـش  قرغ  زور 

هچنآ و  متخیر …  هلاسوگ  رد  هتفرگرب و  ار  نآ  دـندیدن  موق  هک  مدـید  ار  لیئربج )  ) قح لوسر  مدـق  رثا  زا  يزیچ  نم   (1) ؛» اُهتْذَبَنَف
.دشاب یم  هدننک  تیاده  هدنهد و  قیفوت  یلاعت  يادخ  و  تسا ، هدنسب  مهف  لها  يارب  میدرک  دای 

دهاشم فقاوم و  نآ  میظعت  یگنوگچ  نایب  رد  مود : ثحبم 

دهاشم فقاوم و  نآ  میظعت  یگنوگچ  نایب  رد  مود : ثحبم 

: مییوگ یم  اجنیا  رد  ددرگ ، یم  لصاح  نآ  هب  ندرک  میظعت  هچنآ  هب  هراشا  و 
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تـشادیمارگ ریقوـت و  لـیلجت و  ناوـنع  تحت  و  دـنک ، قدـص  نآ  رب  دـهاشم  فـقاوم و  نآ  میظعت  هـچنآ  ره  هـک  تـسا  نآ  هطباـض 
مینادـب هاوخ  میدرک ، نایب  رکذ و  لوا  ثحبم  رد  هک  یلیالد  هب  تسا ، حـجار  بوبحم و  عرـش  رظن  زا  ددرگ ، لخاد  اه  نآ  ناـبحاص 

.فرُع رظن  رد  ای  تسا  میظعت  عرش  بسح  هب  رما  نآ  هک 

لوا هنوگ 

هک میمهف  یم  دـنراد  تلالد  دـجاسم  رد  رکذ  و  ّتیحت ، زاـمن  بابحتـسا  رب  هک  یتاـیاور  تاـیآ و  زا  هک  اـعد ، رکِذ و  زاـمن و  دـننام 
ْنأ هَّللا  َنِذأ  ٍتوُیب  ِیف  : » هیآ دـنک  یم  تلالد  روما  نیا  بابحتـسا  رب  سپ  ددرگ ، یم  لصاح  اه  نیا  لاثما  اه و  نیا  هب  دجـسم  میظعت 

(1) «. ُهُمْسا اهِیف  َرَکُْذیَو  َعَفُْرت 

مود هنوگ 

هاگره هک  دـش  رهاظ  میدرک  دای  هچنآ  هب  و  اه …  نیا  لاثما  ندـش و  لخاد  اـه  نآ  رد  هنهرب  ياـپ  ندیـسوب و  ندرک و  تنیز  دـننام 
هب تسا ، حیحـص  شرذن  دیامن ؛ رذـن  ار  دـنک  یم  قدـص  اه  نآ  رب  فقاوم  دـهاشم و  نآ  میظعت  ناونع  هک  روما  نیا  زا  یکی  یـسک 

بجاو وا  رب  هراّفک  درک  لمع  شرذـن  فالخ  رب  رگا  و  مارح ، نآ  اب  تفلاخم  و  میتشاد ، نایب  هچنآ  هب  اـه  نآ  ناـحجُر  توبث  تهج 
هب بستنم  هک  یـسلاجم  رد  مالـسلا و  مهیلع  ناماما  فقاوم  رد  ندرک  نشور  غارچ  رذن  هک  تسین  نیا  رد  لمأت  ياج  سپ  دوش ، یم 

یضعب روصت  فالخرب  ددرگ ، یم  دقعنم  يرذن  نینچ  دوش ، یم  دای  اه  نآ  رب  ناشیا  بیاصم  بقانم و  هک  يربانم  رب  و  تسا ، ناشیا 
نونکا .دنک  یم  تیاده  تسار  هار  هب  هک  تسا  وا  دیوگ و  یم  ار  قح  یلاعت  يادخ  لیصحت و  تاجرد  زا  روصق  ای  ساوسو  لها  زا 

ار بلطم  نیا  هک 
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: مروآ یم  دای  ما  ینامیا  ناردارب  مدوخ و  رّکذت  يارب  ار  لیلجت  میظعت و  ماسقا  زا  یضعب  یتسناد 

تفر هب  ندـش  مزتلم  و  اه ، نآ  رد  نتخورفا  غارچ  ندرتسگ و  شرف  ندیـسوب و  نداد و  تنیز  ندومن و  انب  ندرک و  رومعم  هلمج ؛ زا 
ندراذگ شیپ  دورو  ماگنه  ار  تسار  ياپ  و  ندش ، لخاد  وبـشوخ  هزیکاپ و  و  هنهرب ، ياپ  و  صوصخم ، تاقوا  رد  اه  نآ  رد  دمآ  و 

رب رـصع و  ماما  رب  ندرک  مالـس  تاولـص و  اعد و  نآرق و  تئارق  یلاعت و  يادخ  رکذ  هب  ندـش  لوغـشم  و  شمارآ ، راقو و  تلاح  اب 
و ندش ، سجن  تروص  رد  اه  نآ  ریهطت  و  نکاما ، نآ  ندرک  سجن  زا  زیهرپ  و  ترـضح ، نآ  فقاوم  رب  و  مالـسلا ، مهیلع  شناردپ 

بآ و  دـنکن ، لخاد  اه  نآ  رد  یـسّجنتم  سجن و  یـش ء  و  دوشن ، لخاد  اه  نآ  رد  تبانج  لاح  اب  هک  نیا  و  اه ، نآ  ندرک  بوراج 
ضیح لاح  رد  نانز  و  دیوگن ، نخس  مه  اه  نآ  هرابرد  ددرگن و  لوغـشم  اه  نآ  رد  ایند  روما  هب  و  دنکفین ، اهاجنآ  رد  ینیب  ناهد و 
لخاد دوب  شناهد  رد  نآ  دـننام  ای  ریـس  ای  زایپ  يوب  هاگره  و  دـننکن ، اه  نآ  رد  تروع  فشک  و  دـنوشن ، لخاد  اه  نآ  رد  سافن  و 

لادج و یگدوهیب و  هدنخ و  حازم و  زا  و  دزیهرپب ، اه  نآ  رد  هورکم  مارح و  ياهراک  زا  و  دناوخن ، اه  نآ  رد  رعش  و  ددرگن ، اه  نآ 
دراد تافانم  ریقوت  میظعت و  اب  هچ  ره  زا  هصالخ  و  دـیامن ، بانتجا  هسّدـقم  نکاما  نآ  رد  اه  نیا  دـننام  ادـص و  ندرک  دـنلب  ثحب و 

لمأت و بسح  رب  ددرگ ، یم  لصاح  اه  نآ  هب  دهاشم  فقاوم و  نآ  میظعت  هک  دـمآ  رظن  رد  هک  تسا  يروما  اه  نیا  .دـنیزگ  يرود 
، هدش دراو  اه  نآ  ریغ  دجاسم و  میظعت  رد  هک  یبادآ  و  یفرع ، يروما  رد  تقد 
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نیا زا  شیب  عّبتت  لمأت و  اب  هک  دیاش  و  میداد ، هّجوت  هک  نانچ  دنا ، هدـیدرگ  دراو  روما  نآ  تسا  میرکت  میظعت و  هک  نیا  ببـس  هب  و 
.دیروآ تسد  هب  زین  ار  روما 

: دوش یم  حرطم  هلأسم  دنچ  اجنیا  رد 

لاح اب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  دـهاشم  فقاوم و  رد  ندرک  گـنرد  لوخد و  ًارهاـظ  میدروآ ، ًاـقباس  هک  ریـصبوبا  تیاور  هب  رظن  لّوا :
تلالد ناشرظن  دروم  بلطم  رب  هک  یتایاور  هب  کسمت  تهج  زا  دـنا ، هدـش  تمرح  هب  لئاق  اهقف  زا  یـضعب  و  دراد ، تهارک  تبانج 

لیـصفت هک  اه  نآ  میظعت  رطاخ  هب  و  میریذـپ ، یمن  ار  نآ  هک  تسا  سایق  نیا  دـجاسم و  هب  اه  نآ  ندومن  قحلم  تهج  زا  و  درادـن ،
.مینک یم  نایب  ار  نآ  هدنیآ  هلأسم  رد  دراد و 

کته هک  دشاب  يروط  ییاهنت  هب  لعف  نآ  دوخ  هچنانچ  دـهد ، ماجنا  دراد  تافانم  دـهاشم  نآ  ندرک  میظعت  اب  هک  یلعف  هاگره  مود :
سپ دوبن ، نینچ  رگا  اما  تسا ، مارح  ههبـش  نودب  اه ، نآ  رد  سجن  نیع  ندرک  لخاد  دـننام  ددرگ ، یم  لصاح  نآ  ماجنا  اب  تمرح 

.تسین مارح  دشابن  نیا  شدصق  هچنانچ  و  تسا ، مارح  زاب  دهد  ماجنا  تناها  تمرح و  کته  دصق  هب  ار  راک  نآ  رگا 

تـسا بجاو  وا  رب  دشاب  مود  ای  لّوا  هنوگ  زا  هچنانچ  دهد ، یم  ماجنا  تسا  میظعت  یفانم  یلمع  اه  نآ  رد  یـسک  دـنیبب  هاگره  موس :
.دیامن یهن  ار  وا  تسا  بحتسم  دشاب  موس  هنوگ  زا  رگا  و  دراد ، زاب  راک  نآ  زا  و  دنک ، یهن  ار  وا  هک 

تبـسن دوش ، رادروخرب  دـنرادرب  رد  دـهاشم  فقاوم و  نآ  هک  یعفانم  زا  ات  دریگب  دوخ  يارب  ییاج  فقاوم  نآ  رد  سک  ره  مراهچ :
نارگید زا  عضوم  نآ  هب 
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وا جورخ  هاوخ  دـنکن ، ضارعا  اجنآ  زا  هک  یتروص  رد  تسا  تباث  ّتیولوا  ّقح  وا  يارب  بش  ای  زور  ماـمت  و  دوب ، دـهاوخ  رتراوازس 
نآ رب  لیلد  .هن و  ای  دشکب  لوط  شنتفر  هاوخ  و  هن ، ای  دراذـگب  یقاب  اجنآ  رد  دوخ  زا  يزیچ  هاوخ  و  هن ، ای  دـشاب  یتجاح  ماجنا  يارب 
هب دیوگ : هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبع  یبا  ترضح  زا  شباحـصا  یـضعب  زا  عیزب  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  حیحـص  ربخ 
هب یـصخش  اسب  میتسه ، دور  یم  دـیما  یهلا  لضف  اه  نآ  رد  هک  یعـضاوم  ای  ریاح  ای  هنیدـم  اـی  هکم  رد  مدرک : ضرع  ترـضح  نآ 

؛ هَتَْلَیلَو ُهَمْوَی  ِِهب  ُّقَحَأ  َوُهَف  ٍعِضْوَم  یلا  َقَبَـس  ْنَم  دومرف : دریگ ؟ یم  ار  وا  ياج  دیآ و  یم  يرگید  دور ، یم  نوریب  وضو  دـیدجت  دـصق 
.تسا یلوا  نآ  هب  تبسن  [ تساجنآ رد  هک   ] یبش زور و  دیوج  تقبس  ییاج  هب  سک  ره 

دییأـت و  نآ ، رب  ناـش  داـمتعا  نآ و  هـب  باحـصا  ندرک  لـمع  ببـس  هـب  یلو  تـسا ، لـسرم  ثیدـح  نـیا  هـک  دـنچ  ره  میوـگ : یم 
هنع لسرم  زا  و  تسا ، ناگرزب  زا  هدننک  لاسرا  هک  نیا  رب  هفاضا  تسا ، هدش  ناربج  شدَنَس  فعض  هدنیآ ، ثیدح  ود  هب  شندیدرگ 
نآ دـننام  و  لُجَر »  » ناونع هب  وا  زا  هک  نیا  فالخ  رب  تسه ، تقاثو  هب  یلماـک  راعـشا  نآ  رد  هک  هدومن  ریبعت  شباحـصا » ضعب   » هب

.دش یم  دای 

هجوت

هک مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیز  نب  هحلط  تیاور  هب  رظن  دشاب ، وا »  » ینعم هب  قوف  ثیدح  رد  واو »  » هک دـنا  هداد  لامتحا  یـضعب 
بش ات  تسج  تقبس  ییاج  هب  سک  ره  هک  تسا ، نانآ  دجسم  نوچمه  ناناملـسم  رازاب  دندومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دومرف :

.تسا رتراوازس  ناکم  نآ  هب 

هاگره دندومرف : هک  هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  لسرم  روطب  هک  یتیاور  هب  رظن  و 
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.تسا رتراوازس  ناکم  نآ  هب  بش  ات  وا  دتسیا  اپب  تدابع ] زامن و  هب   ] دجسم رد  دوخ  ياج  رد  امش  زا  یسک 

مکح رد  هیلع  فوطعم  فوطعم و  كارتشا  ناـیب  يارب  واو  هلکب  دوش ، ضرف  وا »  » ینعم هب  واو »  » هک تسین  نیا  هب  يزاـین  میوگ : یم 
قلطم يارب  واو  هک : نیا  هب  دننک  یم  ریبعت  نآ  زا  لوصا  ياملع  هک  تسا  نامه  لصا  نیا  و  دـشاب ، یم  نآ  رد  لصا  هک  نانچ  تسا ،

دریگ تقبس  یعضوم  هب  یـسک  ره  ینعی  تسا ، حضاو  بلطم  میهد ، رارق  َقَبَـس »  » ار ریمـض  ِعَجرم  رگا  ثیدح  نیا  رد  .تسا و  عمج 
ره تسا : نینچ  ینعم  سپ  میهد ، رارق  صخش »  » ار ریمض  ِعَجرم  رگا  نینچ  مه  و  تسا ، یلوا  ناکم  نآ  هب  نتسج  تقبـس  زور  رد  وا 

هدوب زور  نتسج  تقبس  رگا  تسا  یلوا  ناکم  نآ  هب  تفرگ  تقبس  نآ  رد  هک  يزور  نآ  رد  وا  سپ  دیوج  تقبس  یعضوم  هب  سک 
حضاو میدرک  دای  تیارب  هچنآ  ات  نک  رُّبدت  بلطم  نیا  رد  سپ  دشاب ، بش  هچنانچ  هتـسج  تقبـس  ناکم  هب  هک  یبش  نآ  رد  و  دشاب ،
رادنپ نیا  و  دنا ، هتـشادنپ  یخرب  هک  نانچ  درادن ، دوجو  یتافانم  رگید  ربخ  ود  اب  ثیدح  نیا  نیب  میدش  روآدای  هچنآ  ربانب  .ددرگ و 

فلتخم هلئـسم  نیا  رد  نف  لها  املع و  نانخـس  هک  نادب  .دنا و  هدرک  رکذ  یهوجو  اه  نآ  نیب  عمج  رد  هک  هدش  اه  نآ  فّلکت  هیام 
.تخادرپ مهاوخ  هراب  نیا  رد  يا  هناگادج  فینصت  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  نم  و  تسا ،

ثحب زا  يا  هلابند 

زا لقن  هب  اه  هتـشون  زا  یـضعب  رد  دیوگ : هک  هدرک  تیاکح  ءاملعلا  ضایر  زا  يوأملاهنج  باتک  رد  هرـس  سدق  يرون  ثدحم  ملاع 
هرس سدق  دیهش  خیش  درگاش  هللا -  همحر  يرئاح  نزاخ  دمحم  نب  نسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  خیش  طخ 
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نآ هب  سپ  دـش ، فرـشم  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لجع  يدـهم -  ترـضح  نامیالوم  روضح  هب  یناـمعن  داوج  یبا  نبا  هک : مدـید ، - 
رد امش  تسه ، ماقم  کی  هّلِح  رهش  رد  ماقم و  کی  هّینامُعن  رهش  رد  امش  يارب  نم ، يالوم  يا  تشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
زور و  هبنش ، هس  زور  و  هبنش ، هس  بش  هّینامعن  رد  دندومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دیروآ ؟ یم  فیرـشت  اه  نآ  زا  کیمادک 

لخاد نم  ماقم  هب  بدا  اب  سک  ره  و  دـننک ، یمن  بُّدَأت  نم  ماقم  هب  تبـسن  هلح  لها  یلو  مشاب ، یم  هِّلح  رد  ار  هعمج  بش  هعمج و 
ود سپس  دتـسرف ، دورد  راب  هدزاود  ناشیا  نم و  رب  و  دنک ، مالـس  مالـسلا  هیلع  ناماما  رب  نم و  رب  دیامن و  تیاعر  ار  بدا  هک  دوش ،

.دهد یم  وا  هب  دهاوخب  یلاعت  يادخ  زا  ار  هچنآ  دنک ، تاجانم  دنوادخ  اب  اه  نآ  هلیسو  هب  دروآ و  ياج  هب  هروس  ود  اب  زامن  تعکر 
ُمَحرأ َتنأَو  ُّرُـضلا  َِینَّسَم  یّتَـح  یّنِم  ُبیدأـّتلا  َذَـخَأ  ْدَـق  َّمُهَّللَا  : » وـگب دوـمرف : زوماـیب ؟ نم  هـب  ار  نـیا  نـم  يـالوم  يا  مدرک : ضرع 

َُکتَمْحَرَو َكُْوفَع  َِقبْـسَی  یّتَح  ٍرِیثَک  ْنَع  وُفْعَت  ٍهانأ  وذ  ٌمیلَح  َتناَو  ِِهب  ینَتبَّدأ  ام  َفاعْـضأ  ِبُونُّذـلا  َنِم  ُُهتفرَْتقا  ام  َناـک  ْنإَو  َنیمحاَّرلا 
یتخـس هب  هک  اجنآ  ات  تفرگارف  ارم  بیاصم  اه و  يراتفرگ  هلیـسو  هب   ] بیدأت [ میاه ینامرفان  ناهانگ و  رطاخ  هب   ] ایادـخ ََکباَذَـع ؛»
هدومرف بیدأت  نادـب  ارم  هک  تسا  نآ  ربارب  نیدـنچ  ما  هدـش  بکترم  ناهانگ  زا  هچنآ  دـنچ  ره  ینانابرهم ، نیرت  نابرهم  وت  مداتفا و 

یـشیپ تباذع  رب  تتمحر  وفع و  هک  ییاج  ات  يرذـگ  یم  [ اهاطخ ناهانگ و  زا   ] يرایـسب زا  هک  یتسه  يا  هدنـشخب  رابدرب  وت  و  يا ،
[. (1) مدش ظفح   ] مدیمهف و ار  نآ  هکنیا  ات  دومرف  رارکت  نم  رب  ار  اعد  نیا  راب  هس  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دیوگ : يوار  .دنریگ 
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ناراذگ تقو  بیذکت  ندرکن و  نییعت  ار  روهظ  تقو  مداتفه : مهن و  تصش و 

ناراذگ تقو  بیذکت  ندرکن و  نییعت  ار  روهظ  تقو  مداتفه : مهن و  تصش و 

زا نآ  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  ار  رمالا  بحاص  روهظ  تقو  هک  تسا  نیا  رب  یهلا  تمکح  هک  دهد -  قیفوت  ار  ام  وت و  دنوادخ  نادـب - 
یم هدافتـسا  مالـسلا  هیلع  راهطا  همئا  رابخا  زا  اه  نآ  زا  یـضعب  و  تسا ، هدیـشوپ  ام  رب  هک  يروما  رطاخ  هب  درادب ، یفخم  شناگدنب 

، هتـشاد روتـسم  دوخ  قلخ  زا  هک  تسا  هَّللا  رارـسا  زا  نآ  هب  ملع  هک  اریز  .درک  میهاوخ  هراشا  اه  نآ  هب  یلاـعت  هَّللا  ءاـش  نا  هک  دوش ،
وت ]و  ایادخ : »] تسا هدمآ  نینچ  هدیسر  تیاور  هرس  سدق  يرْمَع  خیش  تسد  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  هک  ییاعد  رد  هک  نانچ 

دـیامن و راهظا  ار  دوخ  رما  یهد  ناـمرف  وا  هب  هک  نیا  رد  تسا ، وت  ّیلو  [ تموکح  ] رما حالـص  هک  یتقو  نآ  هب  میلعت  نودـب  یِملاـع 
ار هچنآ  دـتفیب و  ولج  يا  هتخادـنا  ریخأـت  هب  هچنآ  مرادـن  تسود  اـت  هد  ربـص  نآ  راـظتنا ]  ] رب ارم  سپ  دـنز ، راـنک  ار  شتبیغ ]  ] هدرپ

يا هتخاـس  ناـهن  هچنآ  رد  و  مبلطن ، ار  شیاـشفا  يا  هداد  رارق  هدرپ  رد  وت  هچ  ره  و  مشاـبن ، لـیام  شریخأـت  هب  نم  یهاوـخب  لـیجعت 
متفه شخب  رد  ار  اعد  نیا  مامت  مزادرپن .» …  عازن  هب  یناد  یم  ار  حـلاصم  همه  هک   ] وت اب  ناـهج  روما  ریبدـت  رد  و  میاـمنن ، شواـک 

.میدروآ باتک 

هیلع قداص  ماما  هَّللادبع  یبا  ترـضح  مرورـس  زا  تفگ : هک  هدروآ  رمع  نب  لَّضفم  زا  دوخ  دنـس  هب  نادمح  نب  نیـسح  باتک  رد  و 
نییعت یتقو  نآ  يارب  دنوادخ  هک  اشاح  دومرف : دننادب ؟ ار  نآ  مدرم  هک  دراد  ینَّیعم  تقو  رظتنم  يدـهم  روهظ  ایآ  مدیـسرپ : مالـسلا 

هضرع دیوگ : .دننک  نیعم  یتقو  نآ  يارب  ام  نایعیش  ای  دشاب  هدرک 
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َکَنُولَئْـسَی : » هدومرف لجوّزع -  يادخ -  هک  تسا  تعاس  نامه  نآ  هک  اریز  دومرف : تسا ؟ تهج  هچ  زا  نیا  نم  يالوم  يا  متـشاد :
َکَنُولَئْـسَی ًهَتَْغب  َّالِإ  ْمُکِیتَْأت  ِضْرَْألاَو ال  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْتَلُقَث  َوُه  َّالِإ  اِهْتقَِول  اهیِّلَُجی  یِّبَر ال  َْدنِع  اهُْملِع  امَّنِإ  ُْلق  اهاسُْرم  َناّیَأ  ِهَعاّسلا  ِنَع 

هک دنـسرپ  یم  تعاس  نآ  هرابرد  وت  زا  ام ] لوسر  يا  ](1) ؛» َنوُمَْلعَی ِساّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکلَو  هَّللا  َدـْنِع  اهُْملِع  امَّنِإ  ُْلق  اْهنَع  ٌّیِفَح  َکَّنَأَک 
رد تعاس  نآ  نأش   ] درک دـناوتن  نشور  رهاظ و  ار  تعاس  نآ  وا  زج  یـسک  تسا  نم  راـگدرورپ  دزن  نآ  ملع  وگب  دوب  دـهاوخ  یک 
نآ ملع  وگب  یهاگآ  نادب  ًالماک  وت  ییوگ  هک  دنسرپ  یم  وت  زا  دیاین  ار  امش  یناهگان  زج  تسا ، میظع  نیگنس و  نیمز  اه و  نامسآ 

ْمُهَِیتَأت ْنأ  َهَعاَّسلا  َّالإ  َنُرُْظنَی  ْلَه  : » دـنوادخ هدومرف  .دنتـسین و  هاگآ  تقیقح  نیا  رب  مدرم  رثکا  نکیل  تسا  ادـخ  دزن  ًاـقَّقحم  تعاـس 
هک نآ  زج  دـنراد  يراظتنا  زاب  سپ  دـنرآ  یمن  نامیا  هک  نارفاـک  اـیآ   (2) ؛» ْمُهیرکِذ ْمُْهتَئاج  اذا  ْمَُهل  ّینأَف  اهُطاَرْـشَأ * َءاج  ْدَـقَف  ًهَتَْغب 

يدوس هچ  ار  نانآ  دـنپ  رکذـت و  لاح  نآ  رد  دـیایب  هک  نآ  زا  سپ  دـمآ و  [ دـیدپ  ] نآ میالع  طورـش و  اـنامه  هک  دـسر  ارف  تعاـس 
: دنوادخ هدومرف  .دش و  هتفاکش  نامسآ  هام  دمآ و  کیدزن  تعاس  نآ   (3) ؛» ُرَمَقلا َّقَْشناَو  ُهَعاَّسلا  َِتبرَْتقا  : » دنوادخ هدومرف  .دشخب و 

َنیِذَّلا َّنِإ  الَأ  ُّقَْحلا  اَهَّنَأ  َنوُمَْلعَیَو  اْهنِم  َنوُقِفْـشُم  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  اِهب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  اَِهب  ُلِْجعَتْـسَی  * ٌبیِرَق َهَعاّسلا  َّلََعل  َکیِرْدـُی  اـم  «َو 
هب  ] دنرادن نامیا  تعاس  نآ  هب  هک  نانآ  دشاب  کیدزن  تعاس  نآ  هک  دیاش  یناد  هچ  وت  (4) و  ؛» ٍدیَِعب ٍلالَض  یَِفل  ِهَعاّسلا  ِیف  َنوُراُمی 

قح رب  زور  نآ  هک  دنناد  یم  دنکانمیب و  تخس  نآ  زا  دنا  هدروآ  نامیا  هک  نانآ  [ اّما  ] دنراد و ار  نآ  ندش  رتدوز  ياضاقت  [ رخسمت
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.دنتسه يرود  یهارمگ  رد  دننک  لادج  تعاس  هرابرد  هک  نانآ  دینک  هّجوت  تسا ،

یک مئاق  دـنیوگ  یم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسیچ ؟ دـننک » یم  لادـج  نوراـُمی =  : » ینعم نم ، يـالوم  يا  مدرک : ضرع 
رد ندرک  هلجع  تهج  زا  اه  نیا  مامت  دوش ؟ یم  رهاظ  یک  دوب و  دهاوخ  اجک  تساجک و  رد  هدید و  ار  وا  یـسک  هچ  هدش و  دلوتم 

: دـیوگ لَّضفم  .تسا  نارفاک  ِنآ  زا  دـب  نایاپ  دـنا و  هدرک  نایز  ار  ترخآ  ایند و  نانآ  تسا ، یهلا  ياضق  رد  کـش  دـنوادخ و  رما 
يارب سک  ره  هک  راذـگم  یتقو  نآ  يارب  لّـضفم  يا  دومرف : دـینک ؟ یمن  نییعت  نآ  يارب  یتـقو  سپ  نم ، رورـس  يا  متـشاد : هضرع 
رارسا زا  ار  وا  یلاعت  دنوادخ  هک  هدش  یعدم  [ قحانب  ] هتـسناد و کیرـش  دنوادخ  ملع  رد  ار  دوخ  دیامن  نییعت  یتقو  ام  يدهم  روهظ 

.تفای نایاپ  دوب  زاین  دروم  هک  رادقم  نآ  تسا  ینالوط  ثیدح  نیا  تسا …  هتخاس  هاگآ  شیوخ 

يا دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هَّللادـبع  وبا  ترـضح  تفگ : هک  هدروآ  ملـسم  نب  دـمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  یناـمعن  تبیغ  رد  و 
نییعت ار  یتقو  سک  چیه  يارب  ام  هتبلا  هک  اریز  نک ، بیذکت  ار  وا  دیدرت  نودب  دهد  ربخ  وت  هب  ام  زا  ار  یتقو  نییعت  سک  ره  دمحم 

(1) .مینک یمن 

رما نیا  يارب  ام  انامه  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هَّللادـبع  یبا  ترـضح  مدینـش  تفگ : هک  هدروآ  یم  رـضح  رکبوبا  زا  و 
(2) .مینکن نییعت  یتقو 

هیلع مئاق  جورخ  مدرگ ، تیادف  متـشاد : هضرع  ترـضح  نآ  هب  تفگ : هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  ریـصبوبا  زا  و 
يا دومرف : دوب ؟ دهاوخ  یک  مالسلا 
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غورد ناراذگ  تقو  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  هک  قیقحت  هب  و  میراذگ ، یمن  تقو  هک  میتسه  ینادناخ  ام  دمحموبا 
جورخ و  تسا ، ناضمر  هام  رد  ادـن  اه  نآ  نیتسخن  دوب  دـهاوخ  تمـالع  جـنپ  رما  نیا  زا  شیپ  هک  یتسرد  هب  دـمحموبا  يا  دـنیوگ ،

ود نآ  زا  شیپ  راچان  هب  دمحموبا  يا  دومرف : سپـس  .ءادـیب  رد  نیمز  نتفر  ورف  هّیکز و  سفن  نتـشک  و  یناسارخ ، جورخ  و  ینایفس ،
دیفـس نوعاط  اّما  دومرف : تسیچ ؟ نوعاط  ود  نیا  موش : تیادـف  مدرک : ضرع  .خرُـس  نوعاط  دیفـس و  نوعاط  دوب ، دـهاوخ  نوعاط 
تسیب بش  اضف  لد  رد  هک  نیا  ات  درک  دهاوخن  جورخ  مالسلا  هیلع  مئاق  .ریـشمش و  خرُـس  نوعاط  اّما  و  دوب ، دهاوخ  یناگمه  گرم 

یم مـالعا  شردـپ  مسا  وا  مسا  هب  دومرف : دوش ؟ یم  ادـن  هنوگچ  مدرک : ضرع  .دوش  مـالعا  شماـن  هعمج  بش  ناـضمر  هاـم  موس  و 
چیه هاگ  نآ  دینک ) شتعاطا  دیونشب و  وا  زا  سپ  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  مئاق  ینالف  رـسپ  ینالف  هک  دینک  هجوت  : ) دوش

هزیـشود و  دور ، یم  نوریب  هناخ  طایح  زا  دنک و  یم  رادیب  ار  هتفخ  و  دینـش ، دهاوخ  ار  هحیـص  نآ  هک  نیا  رگم  دنام  یمن  يرادناج 
مالـسلا هیلع  لـیئربج  هحیـص  نآ  و  دـنک ، یم  جورخ  دونـشب  ار  ادـن  نآ  نوچ  مالـسلا  هیلع  مئاـق  و  دود ، یم  نوریب  شا  هدرپ  سپ  زا 

(1) .تسا

هک رما  نیا  زا  موش ، تیادف  تشاد : هضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  مزهم  هک  دنا  هدروآ  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  تبیغ  یفاک و  رد  و 
و دنوش ، كاله  ناگدز  باتـش  دنیوگ و  غورد  ناراذـگ  تقو  مزهم  يا  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  یک  هک  هد  مربخ  میتسه  شراظتنا  رد 

(2) .دنبای تاجن  ناگدش  میلست 

ص:416
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مالسلا هیلع  مئاق  ترضح  هرابرد  مالسلا -  هیلع  قداص  ماما  ینعی  وا -  زا  تفگ : هک  دنا  هدروآ  ریصبوبا  زا  ناش  دنـس  هب  ود  ره  زین  و 
(1) .مینک یمن  نییعت  یتقو  هک  میتسه  ینادناخ  ام  دنیوگ  غورد  ناراذگ  تقو  دومرف : ترضح  نآ  مدیسرپ ،

ناراذگ تقو  هک  ار  یتقو  فالخ  هک  درک  دهاوخن  نیا  زج  دنوادخ  دومرف : هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینامعن  تبیغ  رد  و 
(2) .دزاس رهاظ  دننک  نییعت 

تقو دومرف : تسه ؟ یتقو  رما  نیا  يارب  ایآ  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترضح  هب  تفگ : هک  تسا  راسی  نب  لیضف  زا  و 
(3) .دنیوگ یم  غورد  ناراذگ  تقو  دنیوگ ؛ یم  غورد  ناگدننک  نییعت 

(4) .دروآ شیپ  ناراذگ  تقو  ِتقو  فالخرب  هک  دنکن  نیا  زج  دنوادخ  دومرف : تفگ : هک  هدروآ  دوخ  دنس  هب  دمحا  زا  یفاک  رد  و 

: دومرف مدیسرپ ، مئاق  ترضح  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبع  یبا  ترضح  زا  تفگ : هک  هدروآ  ریـصبوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  و 
.مینکن نییعت  ار  یتقو  هک  میتسه  ینادناخ  ام  دنیوگ ، غورد  ناراذگ  تقو 

هیلعرقاـب رفعجوبا  ترـضح  زا  تفگ : هک  تسا  لیـضف  زا  دوخ  دنـس  هب  ناذاـش  نب  لـضف  زا  دوخ  دنـس  هب  یـسوط  خیـش  تبیغ  رد  و 
(5) .دنیوگ یم  غورد  دنیوگ  یم  غورد  دنیوگ ، یم  غورد  ناراذگ  تقو  دومرف : تسه ؟ یتقو  ار  رما  نیا  ایآ  مدیسرپ : مالسلا 

ص:417

.368 1 ، / یفاک لوصا  . 535 - 1
.155 ینامعن ، تبیغ  . 536 - 2
.158 ینامعن ، تبیغ  . 537 - 3

.368 یفاک 1 /  لوصا  . 538 - 4
.262 یسوط ، خیش  تبیغ ، . 539 - 5

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 429 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_417_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_417_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_417_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_417_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_417_5
http://www.ghaemiyeh.com


یتقو هتشذگ  رد  دنیوگ  یم  غورد  ناراذگ  تقو  دومرف : هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبع  یبا  ترضح  زا  دوخ  دنـس  هب  و 
(1) .درک میهاوخن  نییعت  مه  هدنیآ  رد  میدرکن و  نییعت 

نآ رب  يدسا  مزهم  هک  مدوب  بایفرش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  تفگ : هک  هدروآ  ریثک  نب  نمحرلادبع  زا  دوخ  دنـس  هب  و 
لوط هب  هک  دوب ، دهاوخ  تقو  هچ  دیـشک  یم  ار  شراظتنا  هک  يرما  نیا  هد  ربخ  ارم  مدرگ  تیادف  تشاد : هضرع  دـش و  دراو  بانج 

میلـست دنـسر و  تکاله  هب  ناگدز  باتـش  و  دنیوگ ، یم  غورد  ناراذگ  تقو  مزهم  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هدیماجنا ؟
ره دومرف : هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  دوخ  حیحص  دنس  هب  (2) و  .دنیآ یم  ام  يوس  هب  و  دنبای ، تاجن  ناگدنوش 

(3) .مینکن نییعت  یتقو  سک  چیه  يارب  ام  هک  نک  بیذکت  ار  وا  ساره  نودب  درک  نییعت  ار  یتقو  هنوگره  وت  يارب  مدرم  زا  سک 

سدق يرْمَع  نامثع  نب  دمحم  زا  تفگ : هک  هدمآ  بوقعی  نب  قاحـسا  زا  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  زا  یـسربط  خیـش  جاجتحا  رد  و 
نم رب  هک  یلئاسم  زا  همان  نآ  رد  هک  دناسرب ، [ مالـسلا هیلع  رمألا  بحاص  ترـضح  رـضحم  هب   ] نم زا  يا  همان  مدرک  تساوخرد  هرس 
اّما و  هدومرف … : هک  اجنآ  ات  دـمآ ، مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ناـمیالوم  طـخ  هب  عیقوت  سپ  مدوب ، هدرک  لاؤس  دوب  هدـش  لکـشم 

(4) دنیوگ …  یم  غورد  ناراذگ  تقو  و  تسا ، لجوّزع -  يادخ -  تسد  هب  نآ  سپ  جَرَف ، روهظ 
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دمحم زا  اه  نآ  ریغ  يرارز و  بلاغوبا  هیولوق و  نب  دمحم  نب  رفعج  زا  دوخ  خیاشم  زا  یهورگ  زا  هللا  همحر  یسوط  خیـش  ار  نیا  و 
(1) .تسا هدرک  تیاور  بوقعی  نب  قاحسا  زا  هرس  سدق  ینیلک  بوقعی  نب 

سب نیمه  وا  تلالج  تقاثو و  رد  یلو  مدـیدن ، تسه  نم  دزن  هک  یلاجر  ياـه  باـتک  رد  ار  بوقعی  نب  قاحـسا  قیثوت  میوگ : یم 
.تسین هدیشوپ  اناد  دنمشوه  رب  هک  نانچ  رگید …  نئارق  هفاضا  هب  هدرک ، تیاور  يو  زا  وا  رب  دامتعا  اب  ینیلک  خیش  هک 

حیضوت

روهظ تقو  ناگدـننک  نییعت  بیذـکت  يراذـگ و  تقو  كرت  مهم  فیاـظو  زا  هک  دـش  موـلعم  میدروآ  باـب  نیا  رد  هچنآ  ماـمت  زا 
: دوش هداد  هجوت  بلطم  دنچ  هب  تسا  هتسیاش  اجنیا  رد  و  دشاب ، هک  سک  ره  تسا  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح 

لوا بلطم 

دنا هدروآ  یلامث  هزمحوبا  زا  ناش  ياهدنس  هب   (2) هناگ هس  خیاشم  هک  تیاور  اب  هدـش  دای  تایاور  نیب  هک  دوش  رّوصت  تسا  نکمم 
لاس ات  دومرف ه : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  متشاد : هضرع  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  هب  دیوگ : هزمحوبا  .تسه  یتافانم 

مالسلا هیلعرفعجوبا  ترضح  میدیدن ؟ یتح  ار  ام  تشذگ و  داتفه  لاس  و  تسا ، یتحار  الب  زا  سپ  دومرف ه : یم  و  تسا ، الب  داتفه 
دش هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یماگنه  سپ  دوب ، هدرک  نییعت  تقو  لاس  داتفه  رد  رما  نیا  يارب  یلاعت  يادخ  تباث  يا  دومرف :

یلو میتفگ  ثیدح  ناتیارب  ار  نیا  ام  سپ  تخادنا ، ریخأت  لاس  لهچ  دص و  هب  ار  نآ  تشگ و  دیدش  نیمز  لها  رب  دنوادخ  بضغ 
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نییعت ام  دزن  یتقو  نآ  زا  سپ  تخادـنا و  ریخأـت  هب  ار  نآ  دـنوادخ  سپ  دـیتشادرب ، ّرـس  يور  زا  هدرپ  و  دـیدرک ، شاـف  ار  نآ  اـمش 
نیمه دیوگ : هزمحوبا   (1) تـسوا دزن  باتک  لصا  دنک و  یم  تابثا  دهاوخ  ار  هچ  ره  وحم و  دهاوخب  ار  هچره  دنوادخ  و  هدومرفن ،

.تسا هدوب  روط  نیمه  دومرف : متفگ ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبع  یبا  ترضح  هب  ار  بلطم 

: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  تفگ : هک  هدروآ  ریصبوبا  زا  دوخ  دنس  هب  ناذاش  نب  لضف  زا  دوخ  دنس  هب  یسوط  خیش  و 
امـش یلو  يرآ ، دومرف : میوش ؟ یهتنم  نآ  هب  میهد و  تحار  نآ  هبار  نام  ياه  ندب  هک  تسه  يدیـسر  رـس  تّدم  رما  نیا  يارب  ایآ 
سپ دوب ، نم  رد  رما  نیا  دومرف : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  (2) و  .دوزفا نآ  رب  دنوادخ  سپ  دـیدرک  شاف 

(3) .دناسر ماجنا  هب  دهاوخ  ار  هچنآ  نم  هّیرذ  رد  و  تخادنا ، ریخأت  هبار  نآ  یلاعت  يادخ 

: دومرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  مدینـش  تفگ : هک  هدروآ  تیاور  یفریـص  راّمع  نب  قاحـسا  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  و 
نآ مه  لجوّزع -  يادخ -  دیتخاس ، رـشتنم  دیدرک و  وگزاب  ار  نآ  امـش  سپ  ملهچ ، دـص و  لاس  رد  نآ  و  دوب ، یتقو  رما  نیا  يارب 

: دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدش  تیاور  وا  زا  يرگید  ثیدح  رد  باتک  نامه  رد  (4) و  .تخادنا ریخأت  ار 
(5) .داتفا ریخأت  هب  راب  ود  رما  نیا  قاحساوبا  يا 

ص:420
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 - یناهفـصا يوسوم  یقت  دمحم  مالـسلا  هیلع  نیرهاط  همئا  تیالو  دـنوادخ ؛ مکحم  نامـسیر  هب  هدـننز  گنچ  باتک ، نیا  فّنـصم 
هک نیا  رب  تسین  ثیداحا  نیا  رد  يروهظ  تحارـص و  نوچ  تسین ، یتافانم  قباس  ثیداحا  اب  ثیداـحا  نیا  نیب  دـیوگ : هنع -  یفع 

هیلع ترـضح  نآ  روـهظ  نآ  زا  دارم  دـناوت  یمن  هکلب  دـشاب ، فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لـجع  مهدزاود -  ماـما  روـهظ  رمأ »  » زا روـظنم 
میدرک دای  هچنآ  رب  موس  ثیدح  نینچ  مه  و  هدوب ، بانج  نآ  تدالو  زا  شیپ  لهچ  دص و  لاس  داتفه و  لاس  هک  اریز  دشاب ، مالسلا 

هب نیا -  و  دشاب ، یم  نیفلاخم  رب  نینمؤم  يزوریپ  قح و  تلود  روهظ  مالسلا و  هیلع  ناماما  نتفای  ّطلـست  روظنم  نیاربانب  .تسا  ّصن 
یم هدزاود  ناماما  هرامـش  هک  نیا  تماما و  بیترت  اب  و  تسین ، دَّیقم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  روهظ  هب  هدـش -  دای  تایاور  بسح 

نتفای ّطلـست  و  ناشیا ، نایعیـش  ناماما و  ندش  بلاغ  قح و  تلود  روهظ  هک  تسا  نآ  تایاور  نیا  زا  رهاظ  و  درادـن ، یتافانم  دـشاب 
يرای رب  مدرم  هک  نآ  طرش  هب  دوش  عقاو  داتفه  هنس  رد  هک  هدوب  رَّدقم  نینچ  ایند  رد  داد  لدع و  نداد  شرتسگ  لطاب و  لها  رب  ناش 

هَّللا ءاش  نا  هک  هدیدرگ  دراو  یثیداحا  رد  هک  نانچ  اه  نآ  مومع  رب  دوب  یفیلکت  نیا  هک  دـندش ، یم  قفَّتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
، دـندرک يراددوخ  ناش  ّیلو  يرای  زا  و  دـندیزرو ، قسف  ناشراگدرورپ  رما  هب  نوچ  سپ  دروآ ، میهاوخ  ار  اه  نآ  زا  یـضعب  یلاعت 

لاس ات  ار  ناشنایم  رد  تلادع  شرتسگ  و  ناشنانمـشد ، تسد  زا  ناش  ییاهر  تاجن و  و  تفرگ ، تّدش  نانآ  رب  یلاعت  يادخ  بضغ 
هدـش حیرـصت  نآ  هب  موس  تیاور  رد  هک  نانچ  تسا ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  قفاوم  نیا  و  تخادـنا ، ریخأت  هب  لـهچ  دـص و 

نوچ .تسا و 
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دنیامن روتسم  نامتک و  دنتشاد  روتـسد  ار  هچنآ  و  دندرک ، تفلاخم  ناشرارـسا  نتـشاد  یفخم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ناماما  رما  نایعیش 
تاجن هک  نیا  هب  داد  ار  ناشلمع  يازـس  یلاعت  يادخ  دوب ، هدرک  تیانع  نانآ  هب  دنوادخ  هک  دوب  یتمعن  نارفک  نیا  و  دنتخاس ، اشفا 

.دنک یم  وگزاب  ار  ینعم  نیا  هدش  دای  ثیدح  هک  نانچ  تخادنا ، ریخأت  هب  ار  ناش  یصالخ  و 

نارفک زج  ایآ  و  دوب ، اه  نآ  نارفک  رفیک  نیا   (1) ؛» َروُفَْکلا َّالِإ  يِزاُجن  ْلَهَو  اوُرَفَک  اِمب  ْمُهاْنیَزَج  َِکلذ  : » دیامرف لجوّزع -  يادخ - 
؟ میهد رفیک  ار  هدننک 

: مینک دای  ار  اه  نآ  میداد  هدعو  هک  یثیداحا  اما  و 

هک هدـمآ  تیاور  راطع  دایز  نب  نسح  زا  نومیم  نب  هبلعث  زا  طابـسا  نب  یلع  رداونلا  باتک  زا  لقن  هب  راحب  مهد  دـّلجم  رد  هلمج ؛ زا 
اوُّفُک ْمَُهل  َلـِیق  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْملَأ   -: » لـجوّزع يادـخ -  هدوـمرف  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هَّللادـبع  یبا  ترـضح  زا  تفگ :
ياپ هب  ار  زامن  دـینک و  يراددوخ  گـنج  زا  دـش  یم  هتفگ  اـه  نآ  هب  هک  ار  یناـسک  يرگن  یمن  اـیآ   (2) ؛» َهالَّصلا اوُمِیقَأَو  ْمُکَیِْدیَأ 

زا يراددوخ  هب  ار  وا  دنوادخ  دـش ، لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هرابرد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  مدیـسرپ ، دـیراد … 
هرابرد دومرف : دـمآ ؟ …  نانآ  رب  گنج  ناـمرف  نوچ  سپ  ُلاـتِقلا ؛» ُمِهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف   : » مدیـسرپ : ] دـیوگ يوار  .دومرف  رما  گـنج 

(3) .دننک لاتق  بانج  نآ  باکر  رد  هک  درک  ضرف  نیمز  لها  وا و  رب  دنوادخ  دش ، لزان  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 
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نف ياملع  هک  نانچ  دنتـسه ، یماـما  هعیـش  و  نیما ؛ داـمتعا ؛ دروم  یگمه  دـنراد ] رارق  ثیدـح  دنـس  رد  هک   ] نت هس  نیا  میوگ : یم 
زا راصتخإ  تیاعر  روظنم  هب  هک  هدمآ  يددعتم  تایاور  ینعم  نیمه  هب  و  تسا ، تّحص  ياهتنم  رد  ثیدح  سپ  دنا ، هدرک  حیرـصت 
هک نآ  رب  مینک  لمح  ار  هتشذگ  رابخا  هک  نیا  درادن  یهجو  هک  تشگ  رهاظ  میتشاد  نایب  هچنآ  هب  .میدرک و  يراددوخ  اه  نآ  رکذ 

میهد صاصتخا  مالسلا  مهیلع  ناماما  ریغ  هب  ار  یهن  هک  نآ  ای  مینادب ، رصحنم  حیرـص  یمتح و  تروص  هب  ار  ندراذگ  تقو  زا  یهن 
نامیالوم روهظ  نامز  تقو  نییعت  رب  هدش  دای  هناگ  جنپ  رابخا  زا  کی  چیه  یتسناد  هک  اریز  دنا  هدرک  نینچ  املع  زا  یضعب  هک  نانچ 

هک اریز  تسین ، تلالد  زین  جَرَف  رب  موس  مود و  ثیدح  رد  هکلب  دنرادن ، تلالد  ًالـصا  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لجع  نامزلا -  بحاص 
.دنـشاب هداد  ربخ  مه  نارگید  هب  هک  نیا  هن  دنتـسناد ، یم  ار  نآ  تقو  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  هک  دـیآ  یمن  رب  اـه  نآ  زا  نیا  زا  شیب 
ینادناخ ام  : » هک تسا  مالـسلا  مهیلع  ناماما  شیامرف  حیرـص  فالخرب  دنا ، هدومن  املع  زا  یـضعب  هک  ار  یهیجوت  هک  نیا  رب  هفاضا 

چیه يارب  : » زین و  درک ،» میهاوخن  نییعت  ار  یتقو  مه  هدنیآ  میدرکن ، نییعت  یتقو  هتـشذگ  رد  : » زین و  میراذـگ » یمن  تقو  هک  میتسه 
تسین اه  نآ  يارب  یضراعم  دنراد  هک  یتحارص  تّحص و  اب  هتـشذگ  تایاور  نیاربانب  اه …  نیا  ریغ  و  مینکن » نییعت  ار  یتقو  سک 

.میشاب هتشاد  يزاین  اه  نآ  لیوأت  هیجوت و  هب  ات 

زا یموزخم  دـیبل  یبا  زا  یـشاّیع  زا  ناـهرب  راـحب و  رد  هچنآ  اـب  دنـشاب  هتـشاد  تاـفانم  دـننک و  ضراـعت  تسا  نکمم  دـییوگب : رگا 
نآ هک  هدمآ  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ترضح 
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« ُباتِکلا َِکلَذ  ملا * : » دومرف لزان  یلاعت  يادخ  تسا ، يرایسب  ملع  نآرق  هعَّطقم  فورح  رد  انامه  دیبسلا ، وبا  يا  ، » دومرف ترـضح 
دلوتم ترضح  نآ  و  تسشن ، اه  لد  رب  شنخس  تشگ و  رهاظ  شرون  هک  نیا  ات  درک  مایق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  سپ 
هعّطقم فورح  رد  دنوادخ  باتک  رد  بلطم  نیا  نایب  : » دومرف سپس  دوب .» هتـشذگ  لاس  هس  دص و  متفه ، هرازه  زا  هک  یماگنه  دش 

ینب زا  یکی  نآ  تشذگ  اب  هک  نیا  زج  درذگ  یمن  یفرح  چیه  هعّطقم  فورح  زا  و  يرامشب ، رارکت  نودب  ار  اه  نآ  هاگ  ره  تسه ،
یم کی  تصش و  دص و  اه  نآ  عومجم  هک  تسا ، دون  داص  و  لهچ ، میم  و  یس ، مال  و  کی ، فلا  : » دومرف سپس  دنک .» مایق  مشاه 

ساّبع نادنزرف  مئاق  دیسر  شتدم  رخآ  هب  نوچ  .دوب و  هَّللا » …  ملآ *   ) مالـسلا اهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  مایق  زاغآ  سپـس  دشاب ،
نامتک ار  نآ  [ لها ان  زا   ] راپـسب و رطاخ  هب  مهفب و  ار  نیا  سپ  دزیخاپب ، رلا ) : ) رد ام  مئاق  درذگب  نآ  نوچ  و  دـنک ، مایق  صملا )  ) رد

.(1) نک »

: هتفگ هک  هللا  همحر  لَّوا  دیهش  درگاش  نامیلـس  نب  نسح  فیلأت  رـضتحملا  باتک  زا  هدمآ  مود  یـسلجم  نیعبرا  حرـش  راحب و  رد  و 
تیالو توبن و  ياه  ماگ  اب  : » دوب هتشون  هک  هدش  تفای  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  طخ  هب  یثیدح  هک  تسا  تیاور  »
شزوس زا  سپ  ددرگ  یم  راکـشآ  ناشیارب  یناگدنز  بآ  ياه  همـشچ  يدوز  هب  و  دومرف : هک  اجنآ  ات  .میتفر  الاب  قیاقح  ياه  هلق  هب 

(2) «. دسر اه  سط  هط و  و  ملآ ، هب  اه  لاس  ددع  هک  یتقو  رد  اه ، شتآ 

ص:424
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زا مه  دنـس و  ظاـحل  زا  مه  دنـشاب ، ضراـعم  میدروآ  رت  شیپ  هک  یتاـیاور  اـب  هک  نیا  زا  دنرـصاق  تیاور  ود  نیا  میوگ : باوج  رد 
دای لاجر  بتک  رد  همیثخ  و  هدرک ، تیاور  دیبل  وبا  زا  هک  نمحرلادـبع  نب  همیثخ  ات  تسا  لسرم  لّوا  تیاور  هک  اریز  .تلالد  ظاحل 

.دوش و یمن  دامتعا  نآ  رب  تسا و  فیعض  دنس  تهج  زا  تیاور  نیاربانب  دنا ، هدومنن  یتّمذم  ای  حدم  مه  دیبل  وبا  هب  تبـسن  و  هدشن ،
زا تیاور  ود  نیا  لاـح  نیا  اـب  تسین ، تیاور  تسا و  يا  هدـش  تفاـی  زیچ  تقیقح  رد  تسا  لـسرم  هک  نیا  رب  هفاـضا  مود  تـیاور 

روهظ ًالـصا  مود  تیاور  رد  هک  نیا  رب  هفاضا  دوش ، یم  راذگاو  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  دوخ  هب  اه  نآ  ملع  هک  تسا  رابخا  تاهباشتم 
لوا تیاور  رد  .تسیچ و  یناگدـنز  بآ  ياه  همـشچ  ندـش  رهاـظ  زا  روظنم  هک  دـناد  ادـخ  و  تسا ، هدـشن  داـی  مالـسلا  هیلع  مئاـق 

نیدـنچ رد  مئاق »  » ظفل هک  اریز  دـشاب ، مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاـص  ناـمیالوم  ناـمه  اـم » مئاـق   » زا دارم  هک  نیا  رب  تسین  یتحارص 
ناشیا تایاور  رد  هدنهوژپ  رب  هک  نانچ  تسا ، هدش  قالطا  دزیخاپب  مالسلا  مهیلع  نانآ  يرای  يارب  ای  قح  رما  هب  هک  یسک  رب  تیاور 

: هک نیا  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  تایاور : نآ  هلمج  زا  تسین ، هدیشوپ  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  مالـس  - 
هیلع نیـسح  تفگ ، نخـس  دوب  دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  مئاق  مایق  ات  ترـضح  نآ  زا  سپ  هک  هثداـح  دـنچ  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: دومرف مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  تخاـس ؟ دـهاوخ  كاـپ  نیملاـظ  زا  ار  نیمز  یک  دـنوادخ  نینمؤـملاریما  اـی  تشاد : هضرع  مالـسلا 
رد ار  ساّبعلا  ینب  هّیما و  ینب  نایرج  سپـس  دوش ، هتخیر  مارح  نوخ  هک  نیا  ات  تخاس  دـهاوخن  كاـپ  نیملاـظ  زا  ار  نیمز  دـنوادخ 

هاگ ره  دومرف : هاگ  نآ  دش ، روآدای  ینالوط  یثیدح 
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و تشذـگ ، ناواک  ینب  هریزج  زا  و  تفای ، طلـست  ناتُلم  خ ل]و  ناـمرک -   ] هفوک نیمزرـس  رب  تساـخاپب و  ناـسارخ  رد  هدـننک  ماـیق 
فارطا و رد  كرت  ياه  مچرپ  نم  دنزرف ) ای   ) نادـنزرف يارب  و  دـندومن ، تباجا  ار  وا  ملید  ربآ و  درک و  مایق  نالیگ  رد  ام  زا  یمئاق 

ترضح نآ  هاگ  نآ  .دنک  مایق  رصم  رد  ءارمُأ  ریما  دوش و  ناریو  هرصب  هاگ  ره  دنـشاب ، اهراد  ریگ و  نیا  رد  .دوش و  هدنکارپ  فانکا 
ار هرب  چوق  ددرگ و  هتـسارآ  اـه  فص  و  دـنوش ، دربن  هداـمآ  رفن  نارازه  هک  یماـگنه  دومرف : سپـس  تشاد  ناـیب  ینـالوط  یتیاـکح 

شیوزرآ رد  هک  یمئاق  سپـس  ددرگ ، كاله  رفاک  دزیخ و  ماقتنا  یپ  رد  هدـنریگ  ماقتنا  دـنک و  ماـیق  يرخآ  هک  تساـجنآ  دـشکب ،
، تسا وت  لسن  زا  وا  نیـسح  يا  و  درک ، دهاوخ  مایق  تسا  يراوگرزب  تفارـش و  ياراد  هک  نآ  دشاب ، هتخانـشان  هک  یماما  دنتـسه و 
و ددرگ ، یم  بلاغ  سنا  نج و  رب  هدیـسوپ  هماج  ود  رد  دوش ، یم  رهاظ  مارحلادجـسم  نکر  ود  نیب  ام  تسین ، وا  دننام  يرـسپ  چیه 
دسرب و شنارود  هب  دـنک و  كرد  ار  وا  نامز  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دزاس ] كاپ  تسپ  دارفا  دوجو  زا  ، ] دراذـگن هدولآ  ار  ینیمز 

(1) .دنیبب ار  اهزور  نآ 

دنوادـخ رارـسا  زا  مالـسلا  هیلع  رمألا  بحاص  نامیالوم  روهظ  تقو  هب  ملع  هک  دـیدرگ  مولعم  میدرک  دای  هچنآ  مامت  زا  مود : بلطم 
ياه تجُح  لوسر و  زین  تساناد و  راک  نیا  تهج  هب  دوخ  و  هدومنن ، راکـشآ  ناـشیارب  و  هتـشاد ، یفخم  دوخ  ناگدـنب  زا  هک  تسا 

: تسا هجو  دنچ  میا  هدرک  هدافتسا  ناشیا  تاملک  زا  هچنآ  یلو  دنناد ، مالسلا  مهیلعوا 
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ریـصبوبا هزمحوبا و  تیاور  ود  زا  هجو  نیا  دنیامن ، ربص  شنامتک  رب  و  دـننک ، لمحت  ار  نآ  دـنناوت  یمن  ناگدـنب  هک  نیا  لّوا : هجو 
زا نامیا  فعض  رطاخ  هب  نانآ  زا  یضعب  دنراد : یفلتخم  تاقبط  نینمؤم  هک : نیا  بلطم  نایب  دوش ، یم  هدافتسا  تشذگ  رت  شیپ  هک 
اه کش  دوش  دای  شیارب  رارسا  زا  یضعب  هاگ  ره  هکلب  دوش ، عّلطم  رارسا  نآ  رب  دناوت  یمن  یسک  نینچ  دنتسه ، ناوتان  رارسا  لمحت 

یسک رب  رگا  هک : هدمآ  نامیا  بتارم  نایب  رد  هک  نانچ  نامیا ، فعض  نتشادن و  تقاط  ببس  هب  دبای ، یم  هار  شلد  هب  ییاه  ههبش  و 
زین .دنکـش و  یم  فاـص  گنـس  رب  غرم  مخت  هک  ناـنچمه  تسکـش  دـهاوخ  دوـش ، هداد  رارق  شخب  هس  تسا  شخب  ود  ياراد  هـک 

ناشنامیا نینمؤم  زا  یـضعب  و  رگید …  تایاور  .تشک و  یم  ار  وا  تسیچ  ناملـس  لد  رد  تسناد  یم  رذوبا  رگا  هک : هدـش  تیاور 
ربص ییاناوت  یلو  دوش ، یمن  ضراع  ناشیا  رب  يا  ههبش  چیه  و  دنراد ، ار  رارسا  زا  یضعب  لّمحت  ناوت  و  تسا ، تباث  ناشنیقی  يوق و 

هک دوش  هتفگ  ًـالثم  ناـشیا  هب  و  ددرگ ، نییعت  ناـشیا  رب  روهظ  تقو  رما  يادـتبا  زا  هاـگ  ره  هک  دـنرادن ، ار  ینـالوط  ناـمز  رب  ندرک 
رب یتخـس  يرامیب و  ای  دنریم ، یم  تّدم  لوط  رب  هودنا  رثا  رب  درک ، دـهاوخن  روهظ  رگید  لاس  رازه  ات  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح 
اه نآ  زا  یـضعب  .ددرگ و  یفخم  روـهظ  تقو  زین  یناـنمؤم  نینچنیا  زا  هک  تـسا  نآ  تحلـصم  نیارباـنب  دوـش ، یم  ضراـع  ناـشیا 

دنهاوخ شاف  رشتنم و  ار  نآ  دوش  هتفگ  ناشیا  هب  يّرِـس  رگا  هک  دنزاس ، نامتک  ار  نآ  هک  دنرادن  ربص  یلو  تسا ، رت  يوق  ناشنامیا 
هب دیاش -  و  ددرگ ، یفخم  زین  یناسک  نینچ  زا  هک  تسا  نیا  رد  تحلصم  سپ  تخاس ،
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تیاور تماصلاوبا  زا  دوخ  دنس  هب  رئاصب  رد  هچنآ  دشاب  ینعم  نیمه  هب  رظان  مالـسلا -  مهیلعوا  يایلوا  تکرب  یلاعت و  يادخ  دییأت 
برقم و هتـشرف  ار  یـشخب  ام  ثیدـح  هلمج  زا  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادـبع  یبا  ترـضح  مدینـش  تفگ : هک  هدـمآ 

لمحتم ار  نآ  اـم  دوـمرف : ددرگ ؟ لـمحتم  ار  نآ  یــسک  هـچ  سپ  مدرک : ضرع  .درک  ناوـتن  لـمحت  نمؤـم  هدـنب  لـسرم و  ربـمغیپ 
(1) .میشاب

اب تسا ، بعـصتسم  بعـص  ام  ثیدـح  انامه  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  باتک  نامه  رد  و 
يا هدـنب  هن  لسرم و  ربمغیپ  هن  و  بّرقم ، يا  هتـشرف  دـنکن  لمحت  ار  نآ  تسا ، راوشد  هزیکاپ و  نازورف و  هشیمه  یمارگ و  تفارش و 

.تماصلاوبا يا  میهاوخب  ام  هک  سک  ره  دومرف : موش ؟ تیادف  دیامن  لمحت  ار  نآ  یسک  هچ  سپ  متـشاد : هضرع  .دشاب  هدومزآ  هک 
(2) .دنرترب هفیاط  هس  نیا  زا  هک  تسا  یناگدنب  ار  دنوادخ  هک  مراد  نامگ  نینچ  نم  دیوگ : تماصلاوبا 

: متشون مالسلا ) هیلع  يداه  ماما   ) رکسعلا بحاص  نسحلاوبا  ترضح  هب  تفگ : هک  هدمآ  تیاور  نام  باحـصا  ضعب  زا  یفاک  رد  و 
هن بَّرقم و  هتشرف  دنکن  لمحت  ار  نآ  بعصتسم  بعص   ] ام ثیدح  هک : تسیچ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدومرف  ینعم  موش ؛ تیادف 

نیا مالسلا -  هیلع  قداص  ماما  هدومرف  ینعم  انامه  دمآ : باوج  سپ  دشاب ؟ هدومزآ  ار  شلد  دنوادخ  هک  ینمؤم  هن  و  لسرم ، ربمغیپ 
ریغ يرگید  هتشرف  هب  هک  نیا  ات  ددرگن  لمحتم  ار  نآ  هتـشرف  هک  تسا  نآ  دنکن -  لمحت  ینمؤم  يربمغیپ و  يا و  هتـشرف  ار  نآ  هک 

دنکن لمحت  ار  نآ  ربمغیپ  و  دناسرب ، ار  نآ  شدوخ 
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ینعم تسا  نیا  و  دـنک ، وگزاـب  يرگید  نمؤم  يارب  هک  نآ  اـت  دـیامنن  لـمحت  ار  نآ  نمؤم  و  دـناسرب ، يرگید  ربمغیپ  هب  هک  نآ  اـت 
(1) .مالسلا هیلع  مدج  شیامرف 

مالـسلا هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  روهظ  رظتنم  اه  نامز  همه  رد  نینمؤم  هک  تسا  نآ  یـضتقم  یهلا  تمکح  هک  نیا  مود : هجو 
(2)؛ نیرِظَْتنُملا » َنِم  ْمُکَعَم  ّینإ  اوُرِظَتناف  هَّلل  ُبیَغلا  امَّنإ  ْلُقَف  : » یلاعت يادخ  هدومرف  دنک  یم  ییامنهار  ینعم  نیا  هب  هک  نانچ  دنشاب ،
رد هک  دنراد  تلالد  يرایسب  رابخا  بلطم  نیا  رب  .منارظتنم و  زا  امش  اب  مهنم  هک  دیـشاب  رظتنم  امـش  تسادخ ؛ بیغ  ياناد  وگب  سپ 

نّیعم تقو  ندیسر  زا  شیپ  دیآ و  یم  مزال  ضرغ  ضقن  دننادب  ار  ترضح  نآ  روهظ  تقو  رگا  سپ  .میدروآ  رت  شیپ  راظتنا  ثحب 
نانآ زا  شتقو  ندیـسر  زا  شیپ  بانج  نآ  روهظ  تقو  اذل  درب ، یم  نیب  زا  ار  يددعتم  حلاصم  نیا  و  دنوش ، یم  سویأم  شروهظ  زا 

یم هدافتـسا  هدمآ  رابخا  رگید  ياه  باتک  یفاک و  رد  هک  یتیاور  زا  هجو  نیا  .يا و  هددعتم  حلاصم  تیاعر  رطاخ  هب  هدنام  روتـسم 
مالـسلا هیلع  نسحلا  وبا  ترـضح  تفگ : هک  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  ترـضح  زا  تسا  نیطقی  نب  یلع  زا  هک  دوـش 

هرابرد هچنآ  هک  تسا  هنوگچ  تفگ : یلع  شرـسپ  هب  نیطقی  .دنوش و  یم  تیبرت  اهوزرآ  اب  هک  تسا  لاس  تسیود  نایعیـش  دومرف :
عقاو دـش  هتفگ  امـش  هقح ] تموکح   ] هرابرد هچنآ  و  تشگ ، عقاو  دـندوب  هتفگ  هک  نانچ  نآ  دـش ، هتفگ  [ ساـبعلا ینب  تموکح   ] اـم

دوب و هدیـسر  ارف  شتقو  امـش  نایرج  نوچ  هک  نیا  رگم  هدوب  عبنم  کی  زا  دش  هتفگ  امـش  ام و  هب  عجار  هچنآ  تفگ : یلع  دیدرگن ؟
زونه ام  رما  یلو  دش ، هتفگ  امش  هب  تساک  مک و  یب  صلاخ و  روط  هب 
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دهاوخن رگید  لاس  دصیـس  ای  تسیود  ات  زج  رما  نیا  دـش : یم  هتفگ  ام  هب  هچنانچ  و  میدـش ، مرگلد  اهوزرآ  اب  سپ  هدیـسرن ، شتقو 
اه لد  ات  تسا ؛ کیدزن  هچ  دوز و  ردـقچ  دـنتفگ : یم  یلو  دنتـشگ ، یمرب  مالـسا  زا  مدرم  مومع  تفرگ و  یم  تواسق  اه  لد  دـمآ 

(1) .دیآ کیدزن  جَرَف  دنریگ و  تفُلا 

يوق نم  رظن  هب  .دنوش  یم  تیبرت  اهوزرآ  اب  هک  تسا  لاس  تسیود  نایعیش  مالسلا : هیلع  ماما  هدومرف  ینعم  دروم  رد  هچنآ  حیضوت :
دیدش نآ  رثا  رب  ناتسود  یبات  یب  و  دوب ، گرزب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  رطاخ  هب  هعیـش  تبیـصم  نوچ  هک : نیا  دیآ  یم  رت 

و دنداد ، یم  یّلست  دیما و  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لجع  مئاق -  ترـضح  روهظ  اب  جَرَف  روهظ  هب  ار  نانآ  مالـسلا  مهیلع  ناماما  دیدرگ ،
هوجو ثیدح  نیا  ینعم  رد  .تسا و  هدوب  لاس  تسیود  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  تماما  ات  ناممولظم  يالوم  تداهـش  نیب  تّدـم 

يادتبا هک  دور  یم  لامتحا  .تساناد و  یلاعت  يادخ  و  تسین ، فّلکت  زا  یلاخ  دـسر و  یم  رظن  هب  دـیعب  هک  هدـش  هتفگ  زین  يرگید 
یم و  دنا : هتفگ  ام  ياملع  زا  یـضعب  .دوش  یم  لاس  تسیود  ثیدح  نیا  رودص  ماگنه  ات  هک  دشاب ، تثعب  نامز  زا  هدـش  دای  تّدـم 

مرکا ربمغیپ  تافو  زا  دعب  روط  نیمه  و  دـندوب ، تّدـش  تنحم و  رد  تثعب  يادـتبا  زا  نینمؤم  هک : تفگ  لامتحا  نیا  دـییأت  رد  ناوت 
ناراوگرزب نآ  زا  مادک  ره  و  دـندرب ، یم  رـس  هب  یتخـس  رد  مالـسلا  اهیلع  نسح  ماما  نینمؤملاریما و  نامز  رد  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 

.ملاعلا هَّللا  و  دنداد ، یم  یّلست  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  نتفای  ّطلست  جَرَف و  روهظ  هب  ار  دوخ  نایعیش 
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یسررب و تسا : تبیغ  یضتقم  هک  ییاه  مکح  زا  یکی  نوچ  هک  نیا  مدرم ، زا  روهظ  تقو  هب  ملع  نتشاد  یفخم  ّرِـس  رد  موس : هجو 
و تسا ، ناشیا  زا  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  روهظ  تقو  هب  ملع  نتـشاد  یفخم  یـضتقم  تمکح  نیمه  دـشاب ، یم  مدرم  ناحتما 
زا ناگدز  باتش  هک  نیا  ات  دوب ، یم  مامتان  دننک  یم  رهاظت  نتـشاد  نامیا  هب  هک  دارفا  زا  يرایـسب  هب  تبـسن  ناحتما  یـسررب و  هنرگ 

و تسا ، هدمآ  هدش  لیلعت  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  تبیغ  اه  نآ  رد  هک  يرایـسب  رابخا  زا  هجو  نیا  و  دنوش ، ادـج  نارگید 
قداص ماما  هب  دیوگ : هک  هدمآ  روفعی  یبا  نبا  هَّللادـبع  زا  ینامعن  تبیغ  رد  هلمج : زا  و  میدروآ ، باتک  نیا  رد  ار  اه  نآ  زا  یتمـسق 

هب مدرک : ضرع  یمک ، رادقم  دومرف : دوب ؟ دهاوخ  ردقچ  اه  برع  زا  مالسلا  هیلع  مئاق  اب  مدرگ ، تیادف  متشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع 
زا دنوش و  یسررب  مدرم  هک  دیاب  راچان  هب  دومرف : دنتسه ! اه  نآ  زا  يرایسب  دادعت  دنراد  نابز  رب  ار  رما  نیا  هک  يدارفا  دنگوس  ادخ 

هدـمآ نیمه  لثم  ریـصبوبا  زا  يرگید  ثیدـح  رد  (1) و  .دنیآ نوریب  لابرغ  زا  يرایـسب  قیالخ  و  دـنوش ، لابرغ  دـندرگ و  ادـج  مه 
دهاوخن دـیراد  راظتنا  هک  يرما  نیا  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  خ ل ) نیـسح -   ) نسح ماما  زا  باتک  نامه  رد  .تسا و 

ضعب رب  امـش  زا  یـضعب  سپ  دنزادنیب ، ناهد  بآ  رگیدکی  يور  رب  و  دنیوج ، يرازیب  رگید  ضعب  زا  امـش  زا  یـضعب  هک  نیا  ات  دش 
: دومرف تسین ، يریخ  نامز  نآ  رد  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هب  دنیامن ، تنعل  ار  رگیدکی  و  دهد ، یهاوگ  رفک  هب  رگید 

دنک مایق  ام  مئاق  تسا ، نامز  نآ  ثیدح  رد  رد و  ربخ  مامت 
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نایعیش هک  ماگنه  نآ  دوب  یهاوخ  هنوگچ  تسا : هدمآ  نینچ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  يرگید   (1) .دیامن عفد  ار  روما  نآ  همه  و 
نآرد نینمؤملاریما  ای  متـشاد : هضرع  دیوگ : يوار  درک -  لخاد  رگیدکی  رد  ار  دوخ  ناتـشگنا  و  دـننک -  فالتخا  مه  اب  نینچ  نیا 

ماما زا  (2) و  درک …  دـهاوخ  مایق  ام  مئاق  ماگنه  نآ  رد  کلام  يا  تسا ، تقو  نآ  رد  ریخ  همه  دومرف : تسین ، يریخ  چـیه  ماگنه 
هب دنهاوخب  ار  هشیش  انامه  و  دنکـش ، یم  هشیـش  هک  نانچمه  دش  دیهاوخ  هتـسکش  هک  ادخ  هب  دومرف : هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص 

دوش و یم  هتسکش  لافس  هک  یتسرد  هب  و  تسکش ، دیهاوخ  لافـس  ندش  هتـسکش  نوچمه  هک  ادخ  هب  دننادرگ ، یم  زاب  لّوا  تلاح 
ات دش  دیهاوخ  یـسررب  هک  ادخ  هب  و  دیبای ، زیمت  مه  زا  ادخ  هب  و  دش ، دـیهاوخ  لابرغ  ادـخ  هب  و  دوش ، یمن  هدـنادرگرب  لّوا  لاح  هب 

(3) .دنادرگرب ار  دوخ  تسد  هدنام ] یقاب  دارفا  یمک  ناونع  هب   ] ترضح نآ  اجنیا  رد  .یکدنا و  زج  دنامن  یقاب  امش  زا  هک  اجنآ 

هداد زیمت  مه  زا  هک  نیا  ات  دش  دهاوخن  نایرج  نآ  دنگوس  ادخ  هب  انامه  دومرف : هک  تسا  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  و 
(4) .دننامن یقاب  امش  دارفا  نیرت  مک  زج  هک  اجنآ  ات  دیدرگ ، یسررب  و  دیوش ،

یسررب هک  نیا  ات  دیسر  دهاوخن  دیشک  یم  ندرگ  نآ  يوس  هب  هچنآ  زگره ، زگره ، دومرف : هک  تسا  مالسلا  هیلعرقاب  ترـضح  زا  و 
ندرگ شیوس  هب  هچنآ  و  دیبای ، زیمت  رگیدکی  زا  هک  نیا  ات  دش  دهاوخن  دیشک  یم  ندرگ  شیوس  هب  هچنآ  و  دیوش ،
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زا دـعب  رگم  دـمآ  دـهاوخن  دیـشک  یم  ندرگ  شیوس  هب  هچنآ  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوش ، لابرغ  هک  نیا  اـت  دـش  دـهاوخن  دیـشک  یم 
تواقـش لها  هک  نآ  ره  دسر  تواقـش  هب  هک  نیا  ات  دمآ  دهاوخن  دیـشک  یم  ندرگ  شیوس  هب  هچنآ  دنگوس  ادخ  هب  هن  و  يدیمون ،

(1) .تسا تداعس  لها  هک  نآ  ره  دسر  تداعس  هب  و  تسا ،

.تسا هدنسب  كرد  تیاده و  لها  يارب  میدروآ  هچنآ  رد  و  هدروآ ، دوخ  دنس  هب  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  ار  تیاور  نیا  لثم  و 

نامز رد  هک  تسا  ینانمؤم  هب  تبـسن    ّ صاخ تیانع  لماک و  ِلُّضفت  روهظ ) تقو  نتـشاد  یفخم  راـک =(  نیا  هک  نیا  مراـهچ : هجو 
هک تسا  نآ  تشذـگ -  ًاقباس  هک  نانچ  تایاور -  زا  رهاظ  هک  نیا  حیـضوت  دنتـسه ، مالـسلا  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  ترـضح  تبیغ 

نتفاین ای  نتفای  قُّقحت  ببـس  هب  و  اـه ، تمکح  حـلاصم و  زا  یـضعب  ببـس  هب  تسا  نکمم  هک  تسا  هّیئادـب  روما  زا  جَرَف  ِروهظ  تقو 
دنداد یم  ربـخ  مدرم  هب  ار  یتـقو  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  رگا  سپ  دوش ، رترید  اـی  رتدوز  تسا  یفخم  مدرم  رب  هک  طیارـش  زا  یـضعب 

یم ناشرظن  هب  نوچ  دنداتفا  یم  دیدرت  هب  مدرم  زا  يرایسب  داتفا  یم  ریخأت  اه  تمکح  بابـسا و  زا  یـضعب  رطاخ  هب  تقو  نآ  سپس 
نامیالوم و  تفای ، یم  هار  ناش  ياه  لد  هب  اه  ههبـش  اه و  کش  ای  دشاب  یم  هنأش -  یلاعت  دـنوادخ -  هدـعو  فالخرب  نآ  هک  دـمآ 

هک راسی  نب  لیضف  زا  هدمآ  تیاور  نآ  ریغ  یفاک و  رد  هک  یثیدح  رد  هدومرف  هراشا  هجو  نیا  هب  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح 
، دنیوگ غورد  دنیوگ ، غورد  ناراذگ  تقو  دومرف : تسه ؟ یتقو  رما  نیا  يارب  ایآ  متشاد : هضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  تفگ :

مالسلا هیلع  یسوم  انامه  دنیوگ ، غورد 
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وا موق  دوزفا  زور  یـس  نآ  رب  زور  هد  دـنوادخ  نوچ  و  داد ، هدـعو  زور  یـس  ار  دوخ  موـق  تفر  شراـگدرورپ  توـعد  هب  هک  یتـقو 
هچنآ قباطم  مینک و  ثیدـح  ناتیارب  اـم  رگا  سپ  دـندرک ، هچنآ  دـندرک  و  دـش ، فـالخ  رب  دوب  هداد  یـسوم  هک  يا  هدـعو  دـنتفگ :
میتفگ ام  هچنآ  فالخرب  مییوگب و  یثیدـح  ناتیارب  هاـگ  ره  و  تسا ، هدومرف  تسار  دـنوادخ  دـییوگب  دـیآ  شیپ  میا  هتفگ  ثیدـح 

(1) .تفای دیهاوخ  شاداپ  راب  ود  هک  تسا ، هدومرف  تسار  دنوادخ  دییوگب  دمآ  شیپ 

زین ار  نیا  ریغ  ناـش ، ربـص  يارب  رگید  راـب  و  ناـشنامیا ، يارب  راـب  کـی  دـنبای ، شاداـپ  راـب  ود  هک  نیا  دور  یم  لاـمتحا  میوگ : یم 
.ملاعلا هَّللاو  .تسا  لمتحم 

نانآ زا  يدنوادخ  حلاصم  اه و  تمکح  رطاخ  هب  هک  نآ  زا  سپ  تسا  ناگدنب  يارب  يزیچ  ریدقت  ندش  رهاظ  ءادـب  زا  روظنم  هجوت :
هدیدرگ هبتـشم  هّماع  رب  ءادب  ینعم  و  دزاس ، راکـشآ  ار  یبلطم  هچ  درادب و  یفخم  ار  يزیچ  هچ  هک  دـناد  ادـخ  و  تسا ، هدوب  یفخم 

شخب زا  مود  تسیب و  تمرکم  رد  و  دیآ ، یم  مزال  یلاعت  يادخ  رب  لهج  نآ  ببـس  هب  هک  نیا  نامگ  هب  دنا  هدرک  راکنا  ار  نآ  اذـل 
.دوش هعجارم  اجنادب  تشذگ  هراب  نیا  رد  يدنمدوس  بلاطم  مجنپ 

حیضوت هّمتت و 

هب ملع  نتشاد  یفخم  ّرِس  میدرک ، هدافتـسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تاملک  زا  ار  اه  نآ  هک  یهوجو  زا  لّوا  هجو  هس  هک  نادب 
اه و تمکح  اه  نآ  هک  اریز  دـنتخاس ، نشور  ییادـب -  یمتح و  تقو  ینعی  قلطم -  روط  هب  ار  مالـسلا  هیلعرـصع  ماـما  روهظ  تقو 

یمتح  ) تقو ود  ره  یگدیشوپ  یضتقم  هک  دنتسه  یحلاصم 
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.تسین هدیشوپ  ینعم  نیا  دنسونأم  مالسلا  مهیلع  ناماما  رابخا  اب  هک  یناسک  نف و  لها  رب  هک  نانچ  دنشاب ، یم  ییادب ) و 

سپـس دـندش  یم  هداد  ربخ  تقو  نآ  هب  رگا  نوچ  تسا ، مدرم  زا  ییادـب  تقو  نتـشاد  یفخم  ّرِـس  هب  رظان  طقف  مراـهچ : هجو  اـّما  و 
یم هسوـسو  راـچد  و  دـندرک ، یم  دـیدرت  مدرم  رتـشیب  دـتفا  ریخأـت  رگید  تقو  هب  تقو  نآ  زا  هک  درک  یم  اـضتقا  دـنوادخ  تمکح 

.داتفا قافتا  نیا  لیئارسا  ینب  يارب  هک  نانچ  دنداتفا ، یم  ههبش  تریح و  رد  و  دندش ،

نانچ دش ، عقاو  روما  نآ  فالخرب  یحلاصم  رطاخ  هب  سپـس  دش  هداد  ربخ  مدرم  هب  هّیئادب  روما  زا  یـضعب  هنوگچ  سپ  دییوگب : رگا 
ربخ ار  شگرم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  ینز  و  داد ، ربخ  ار  شگرم  مالـسلا  هیلعدوواد  ترـضح  هک  یناوج  نایرج  رد  هک 
ربخ ینامز  رد  ار  شیاشگ  جَرَف و  عوقو  و  دـندرمن ، اه  نیا  و  داد ، ربخ  ار  شگرم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  اـم  ربمغیپ  هک  ییدوهی  و  داد ،

هک هزمحوبا -  تیاور  رد  هک  نانچ  دشن ، عقاو  نامز  نآ  رد  داتفا و  ریخأت  هب  بابـسا ، اه و  تمکح  زا  یـضعب  رطاخ  هب  سپـس  دنداد 
؟ دنداتفین ههبش  تریح و  رد  و  دشن ، نینمؤم  یهارمگ  هیام  اه  نیا  و  هدیدرگ ، دای  میدروآ -  ًاقباس 

ناشیارب ار  ریخأت  ءادب و  ّرـس  دنا و  هتـشاد  روضح  مدرم  نایم  رد  دنوادخ  ياه  تّجح  هک  هدوب  تهج  نادب  اه  نیا  میوگ : باوج  رد 
نآ رادـید  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  نینمؤم  هک  یلاـح  رد  دوب ، رّـسیم  مدرم  يارب  ناـنآ  زا  ندیـسرپ  و  دـندومن ، یم  ناـیب 

ربخ ییادب  تقو  رد  روهظ  عوقو  زا  هچنانچ  نیاربانب  دنتسه ، مورحم  بانج  نآ  زا  لئاسم  شسرپ  تاقالم و  زا  بوجحم و  ترضح 
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اه نآ  هابتشا  تریح و  زا  ات  دشابن  نانآ  نایم  رد  مه  تّجح  ماما و  .دتفا و  ریخأت  هب  تقو  نآ  یهلا  یتحلـصم  رطاخ  هب  سپـس  دنوش ،
تلالـض يداو  رد  داتفا و  دـنهاوخ  هابتـشا  تریح و  رد  دزاس ، نایب  ناـشیارب  ار  تحلـصم  هجو  راـبخا و  نآ  قدـص  و  دـنادرگرب ، ار 

، هتشذگ هوجو  تهج  هب  یمتح : تقو  اّما  ییادب ، تقو  هن  دش و  نایب  یمتح  تقو  هن  مدرم  يارب  يور  نیمه  زا  درک ، دنهاوخ  طوقس 
شزغل زا  نانآ  ظفح  رطاخ  هب  و  اه ، نآ  هب  تبـسن  تقفـش  ینابرهم و  تفأر و  يارب  میتشاد ، نایب  هک  هجو  نیا  رطاخ  هب  ییادب : اما  و 

.یهارمگ و 

یم عقاو  ءادب  یبیغ  ياهربخ  یهلا و  تاردقم  رد  هک  دنشاب  دقتعم  و  دنراد ، نیقی  ناش  ناماما  قدص  هب  نینمؤم  هچنانچ  دییوگب : رگا 
ناـنآ نیب  رد  ماـما  هک  نیا  هاوخ  دـش ، دـنهاوخن  لزلزتـم  شیوخ  قح  رب  دـیاقع  رد  و  داـتفا ، دـنهاوخن  یهارمگ  تریح و  رد  ددرگ ،

.بیاغ ای  دشاب  رضاح 

هدیدرگ مکحم  ناهرب  لیلد و  اب  و  هتفای ، خوسر  ناش  ياه  لد  رد  نامیا  هک  تسا  لماک  نینمؤم  عضو  لاح و  نیا  میوگ : باوج  رد 
لقع و دارفا  رثکا  اّما  دنتـسه ، كدـنا  نیریاس  هب  تبـسن  ناـنیا  و  هدومرف ، دـییأت  دوخ  ِبناـج  زا  یحور  اـب  ار  ناـنآ  یلاـعت  يادـخ  و 

یهاگ دنتفا و  یم  یهاگ  دـندرگ و  یم  لیامتم  پچ  تسار و  هب  اهداب  شزو  اب  هدـمآرب  هزات  هایگ  دـننام  و  تسا ، فیعـض  ناشنامیا 
هب ناش  یگدامآ  دوش و  لماک  ناش  تّوق  ات  دننک  تیاعر  تبظاوم و  ار  اه  نیا  دنا  هتـساوخ  مالـسلا  مهیلع  ناماما  اذل  دـنزیخ ، یمرب 

مالسلا مهیلع  ناماما  يور  نیا  زا  دنیامن ، عفد  نانآ  زا  دوش  یم  ناش  یگدیـشاپ  مه  زا  طوقـس و  هیام  هچنآ  و  دسرب ، بولطم  هلحرم 
یفخم ناشنایعیش  باحصا و  زا  يدایز  هّدع  زا  ار  بلاطم  زا  يرایسب 
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رد هک  نانچ  تسا » نابرهم  قیفش و  ردپ  : » مالسلا هیلع  ماما  هکنوچ  ناشیا ، هب  تبسن  ینابرهم  اه و  نآ  ظفح  تهج  هب  دنا  هتـشاد  یم 
.تسا هدمآ  تیاور  نآ  ریغ  (1) و  یفاک رد  ماما  تلیضف  تافص و  ثیدح 

اه نآ  ندرک  هارمگ  داد  ربخ  لیئارسا  ینب  هب  ار  ییادب  تقو  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک  نیا  تشگ  مولعم  میدرک  دای  هچنآ  زا  و 
یتقو نوچ  لجوّزع -  يادـخ -  رما  هب  دوب  نانآ  ندومن  یـسررب  ندرک و  ناحتما  نیا  هکلب  هدومنن ، ناشیا  قح  رد  يریـصقت  و  دوبن ،
سپ داد ، رارق  ناشیارب  یتّجح  ار  وا  و  تشامگ ، نانآ  رب  دوخ  ینیشناج  هب  ار  نوراه  شردارب  دوش  بیاغ  اه  نآ  رظن  زا  تساوخ  یم 

دنتـساوخ هکلب  دنتـشاد  ریـصقت  ههبـش  تریح و  فشک  يارب  وا ، هب  عوجر  ندرک  اـهر  تّجح و  زا  ناشـضارعا  اـب  هک  دـندوب  اـه  نآ 
انامه مردارب ] ناج  يا   ] مردام دـنزرف  يا  (2) ؛ یَنَنوُلتْقَی » اوُداکَو  ینوُفَعْـضَتْسا  َموقلا  َّنإ  َُّما  نبا  : » تفگ هک  نانچ  دنـشکب ، ار  نوراه 

كرابت و يادـخ  .دـنناسر و  لتق  هب  ارم  ناـش ] فارحنا  زا  مندرک  تعناـمم  رطاـخ  هب   ] دوب کـیدزن  دنتـشاد و  نوبز  راوخ و  ارم  موق 
ِهیَلَع َحَْربَن  َْنل  اُولاق  يرمأ *  اوعیطأَو  ینوُِعبَّتاف  ُنمحَّرلا  ُمُکَّبَر  َّنإَو  ِِهب  ُمتِنُتف  امَّنإ  موق  ای  ُلبَق  ْنِم  ُنوراه  ْمَُهل  َلاق  ْدََـقلَو  : » هدومرف یلاعت 
نیا هک  دیشاب  شوه  هب  موق  يا  تفگ  دیآ  زاب  یسوم  هک  نآ  زا  شیپ  نوراه  هک  یتسرد  هب  و  (3) ؛ َیسُوم » انَیلإ  َعِجرَی  یّتَح  َنیِفِکاع 

دیـشاب و نم  وریپ  امـش  سپ  تسا  نابرهم  يادخ  امـش  راگدرورپ  هک  دینادب ]  ] ًاقَّقحم دـیدرگ و  امـش  ناحتما  هنتف و  بابـسا  هلاسوگ 
، دینک تعاطا  ارم  نامرف 
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دراو مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  زا  دییوگب : رگا  .ددرگ  زاب  ام  هب  یسوم  هک  یتقو  ات  مینام  تباث  هلاسوگ  شتسرپ  هب  ام  دنتفگ  [ موق ]
رب نم  تّجح  نانآ  هک  دـینک  هعجارم  ام  ثیداحا  نایوار  هب  اه  نآ  رد  سپ  دـنوش  یم  عقاو  هک  ییاه  هدـیدپ  ثداوح و  اـّما  و  هدـش :

نیاربانب داد ، رارق  نانآ  عجرم  ناگدـنب و  رب  تّجح  دوخ  تبیغ  نامز  رد  ار  املع  و  . (1) مناشیا …  رب  دنوادخ  تّجح  نم  دـنیامش و 
تریح و نتـشگ  فرط  رب  هار  و  هدش ، مامت  نانآ  رب  تّجح  دندوب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  روضح  نامز  رد  هک  ینانمؤم  هک  روط  نامه 

مهیلع ناماما  زا  شسرپ  هب  یسرتسد  رطاخ  هب  دوب ، هدیدرگ  نشور  ناشیارب  تسا  تلالض  شزغل و  هیام  هچنآ  ندش  هتشادرب  ههبش و 
عوجر رطاخ  هب  هدش  نشور  ناشیارب  تسار  هار  و  هتشگ ، مامت  نانآ  رب  تّجح  دنتسه  تبیغ  رصع  رد  هک  ینانمؤم  نینچ  مه  مالـسلا ،

یمن ار  نآ  هجو  هک  ینایرج  ره  رد  مدرم  هک  دنتـسه ، ناشیا  مولع  نالماح  دـننک و  یم  نایب  ار  راهطا  همئا  راثآ  هک  یلماع  ياملع  هب 
هک روهظ  ییادـب  تقو  هک  تشادـن  يررـض  سپ  دـنیامن ، هعجارم  املع  نآ  هب  دوش ، یم  دراو  ناشنهذ  رد  هک  يا  ههبـش  ره  دـنناد و 

؟ دش یم  هتفگ  اه  نآ  هب  تسه  حلاصم  اه و  تمکح  یضعب  تهج  زا  شنداتفا  ریخأت  لامتحا 

و املع ، نادقف  رطاخ  هب  ای  ددرگ ، یفخم  ملع  هک  دـیایب  ینارود  تبیغ  ياه  نامز  زا  یـضعب  رد  تسا  نکمم  ًالّوا : میوگ : باوج  رد 
رد و  دوش ، یم  هدیمان  هطبس » ترتف و  نامز  : » رابخا رد  نارود  نآ  و  نآ ، لها  لطاب و  یگریچ  ببس  هب  نانآ  نتـشگ  یفخم  رثا  رب  ای 

تریح ههبش و  هک  تفای  دهاوخن  ار  یسک  نمؤم  ماگنه  نآ 
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هرس سدق  ینامعن  خیش  هک  یتیاور  دراد  تلالد  ینعم  نیا  رب  .دزاس و  نایب  شیارب  ار  تمکح  تلحصم و  هجو  دیامن و  عفد  وا  زا  ار 
یتأی دومرف : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادـبع  یبا  ترـضح  زا  هللا  همحر  بلغت  نب  نابا  زا  دوخ  دنـس  هب  هبیغلا  باـتک  رد 

؟ هطَبَّسلا امَف  ُتلق : ٌمَْجن  ْمِْهیَلَع  َعَلَط  ذا  َِکلذَک  ْمُه  امَنیبَف  اهِرْحُج  ِیف  ُهَّیَحلا  ُزرَأت  امَک  ُْملِعلا  ُزرأَی  ٌهَطَبَس  اهیف  ْمُهبیـُصی  ٌنامَز  ِساّنلا  یلَع 
ینامز (1) ؛ ْمُکَمَْجن ْمَُکل  هَّللا  َِعلُْطی  یّتَح  ِهیَلَع  ُمتنأ  ام  یَلَع  اُونوُک  مالـسلا : هیلع  لاقف  َِکلَذ ؟ َنیب  امیف  ُعَنْـصَن  فیکف  ُتلق : ُهْرتَفلا : لاق :

، دزاس یم  یفخم  شخاروس  رد  ار  شدوخ  رام  هک  ناـنچمه  دوش  یفخم  ملع  دـسر و  ناـنآ  هب  يا  هطبـس  هک  دـمآ  دـهاوخ  مدرم  رب 
.دیامن یم  عولط  مدرم  رب  يا  هراتس  هاگان  هب  لاح  نیمه  رد  سپ 

ضرع ددرگ ،) مدرم  داـقتعا  نید و  یتسـس  بجوم  هک  یناـمز  هلـصاف   ) ترتـف دومرف ؛ تسیچ ؟ هطبـس  متـشاد : هضرع  دـیوگ : يوار 
ناتیارب ار  نات  هراتـس  دـنوادخ  هک  نیا  ات  دـینامب  دـیراد  نونکا  مه  هک  يداقتعا  ناـمه  رب  دومرف : مینک ؟ راـکچ  ناـیم  نآ  رد  مدرک :

.دروآرب

.دوش یم  یفخم  ینعی : ياز ، رب  ءار  میدقت  هب  دیآ ، یم  ُمَْلعَی  ُبِرْضَی و  ُرُْصنَی و  نزو  هس  رب  زرأَی » : » حیضوت

یم دراو  مدرم  رب  ماکحا  ایاضق و  زا  هچنآ  رد  و  دنتسه ، مالـسلا  هیلع  ماما  باون  تبیغ  نامز  رد  راوگرزب  ياملع  هک  دنچ  ره  ًایناث : و 
حلاصم تاریدقت و  ياه  تمکح  یلو  دنیاهنآ ، رب  ِتّجح  مارح  لالح و  لئاسم  رد  و  دننانآ ، عجرم  دوش 
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نیب زا  ههبـش  دوش و  یمن  فرط  رب  تریح  هک  دوش  یم  رایـسب  و  دنتـسین ، هاگآ  اضق  بابـسا  ادب و  هوجو  زا  و  دنناد ، یمن  ار  تارییغت 
دعب رگم  دماین  نوریب  تریح  زا  هک  یتسناد  هزمحوبا  ثیدـح  زا  هک  نانچ  تمکح ، حیـضوت  تحلـصم و  هجو  نایب  اب  رگم  دور  یمن 

رد روط  نیمه  و  دومرف ، نایب  دوب  هداد  ربخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یتقو  نآ  زا  ار  جَرَف  ریخأت  هجو  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نآ  زا 
نیا رد  نام  یلـصا  دوصقم  زا  ار  ام  اه  نآ  رکذ  و  دنام ، یمن  هدیـشوپ  رَیِـس  رابخا و  رد  هدـننک  شواک  رب  هک  نانچ  نآ  لاثما  ریاظن و 

تالکـشم و ّلح  تالـضعم و  فشک  هک  نیا  لصاح  .تسا  تسار  هار  هب  هدننک  تیادـه  یلاعت  يادـخ  و  دـیامن ، یم  جراخ  باتک 
هکنوچ دوش ، یم  طوبرم  مدرم  هب  تبیغ  نامز  رد  اه  نآ  ندـشن  فشک  و  تسا ، مالـسلا  هیلع  ماما  نوئـش  فیاظو و  زا  اه  نآ  دـننام 

هیلع ترـضح  نآ  روهظ  جَرَف و  لیجعت  هب  دراذگ  ّتنم  ام  رب  یلاعت  يادخ  دنـشاب ، یم  مالـسلا  هیلع  ماما  ندـنام  یفخم  ببـس  اه  نآ 
.دیامرف نامبیصن  تیفاع  اب  ار  شرادید  مالسلا و 

: تسا هنوگ  ود  رب  وا  فاطلا  و  تسا ، فیطل  شناگدنب  هب  تبسن  هنأش -  یلاعت  دنوادخ -  هتبلا  ًاثلاث : و 

لوا هنوگ 

دنوادـخ و  دـشاب ، یم  تشز  حـیبق و  نآ  فالخ  هک  تسا  ناـمه  نیا  و  تسا ، بجاو  وا  رب  لـقن  لـقع و  مکح  هب  هک  تسا  یفاـطلا 
لوادـتم و اـه  ناـبز  رد  هک  تسا  ناـمه  نیا  و  تسا ، عنتمم  حـیبق  لـعف  هنأـش -  َّزع  وا -  رب  نوچ  دـهد ، یمن  ماـجنا  ار  یحیبق  ًالـصا 

لثم تسین ، صاخـشا  اه و  نامز  نیب  یتوافت  چیه  فطل  هنوگ  نیا  رد  و  تسا ، بجاو  یلاعت  يادخ  رب  فطل  هک : نیا  هدـش  روهـشم 
هک نیا 
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نتفای ملع  هب  یهار  ناگدنب  هک  يزیچ  هب  ندرک  فیلکت  و  تسا ، حیبق  یلاعت  يادخ  رب  هک  تسین  رودقم  هک  دـنک  يراک  هب  فیلکت 
و تسا ، بجاو  فطل  هدـعاق  هب  ناشیا  هب  نداد  هزجعم  و  تسا ، بجاو  فطل  هدـعاق  هب  ناربمغیپ  ندرک  ثوعبم  اذـل  دـنرادن ، نآ  هب 

.دنتسه يواسم  فطل  هنوگ  نیا  رد  اه  ناکم  اه و  نامز  همه  رد  َملاع  لها  مامت 

مود هنوگ 

هنوـگ ره  روـظنم و  ره  هب  دـهاوخب  هک  سک  ره  هراـبرد  ناـسحا  لـضفت و  يور  زا  هکلب  دـشابن  بجاو  لـقع  مکح  هب  هک  تسا  نآ 
نیا زا  (1) و  (. دنوش یم  عقاو  لاؤس  دروم  هک  دنتـسه  ناگدنب  نیا  دـنک و  یم  هچنآ  زا  دوشن  لاؤس  وا  زا  ، ) دـهد یم  ماجنا  دـهاوخب 

رد هک  نانچ  اه  نآ  زا  تخـس  اه ي  فیلکت  نتـشادرب  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هیدّـمحم  هموحرم  تما  رب  دـنوادخ  فطل  تسا  هنوگ 
رب هک  نانچ  ار  اسرف  تقاط  نارگ و  فیلکت  ایادـخ ! (2) ؛ اِنْلبَق » ْنِم  َنیذَّلا  یلع  ُهَْتلَمَح  امَک  ًارْـصإ  اْنیَلَع  ْلِمَحت  الَو  : » تسا هفیرـش  هیآ 

ناـنمؤم و زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  روـهظ  ییادـب  تقو  هب  ملع  نتـشاد  یفخم  تسا  هنوـگ  نیا  زا  زین  .راذـگم و  اـم  رب  يداـهن  ناینیـشیپ 
ناشیارب ار  هار  لقن  لقع و  هلیـسو  هب  هدرک و  مامت  نانآ  رب  ار  تّجُح  هک  دـنچ  ره  لجوّزع -  يادـخ -  نوچ  ترـضح ، نآ  ناتـسود 

ههبـش و هب  نداتفا  رد  سک  چـیه  يارب  هک  يروط  هب  هدومرف  نایب  ار  ناش  تجح  ّتیمامت  ناش و  ناـماما  تقادـص  هک  هتخاـس  نشور 
ناشدادعت یمک  ناشدارفا و  نیرت  فیعـض  عضو  تیاعر  ناش و  ناماما  نأش  تهج  زا  یلو  تسین ، يرذع  تریح  رد  نتـشگ  راتفرگ 

ربخ داهن و  ّتنم  نانآ  رب 
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رطاخ هب  یتحلـصم و  تمکح و  يارب  تشاد  هدیـشوپ  اه  نآ  زا  ار  داتفا  یم  ریخأـت  نآ  زا  روهظ  دـناد  یم  هک  ییادـب  تقو  زا  نتفاـی 
.دباین هار  ناشنهذ  هب  يا  ههبش  و  دنتفین ، تریح  هب  ات  ناشیارب ، ناسحا  تمحرم و  و  نانآ ، هب  تبسن  تقفش  لضفت و  فطل و 

ماوع و زا  مدرم  ریاـس  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  روهظ  تقو  هب  ملع  ندوـمن  ناـمتک  ّرِـس  هّنملا -  هل  هَّللادـمحب و  میدرک -  داـی  هچنآ  زا  و 
نانخـس زا  هک  ینک  لمأت  تقد و  میدرک  داـی  هچنآ  رد  هک  داـب  وت  رب  و  نآ ، ییادـب  تقو  مه  یمتح و  تقو  مه  دـش ، مولعم  صاوخ 

.تسا هدش  هتفرگ  دهد -  ناکسا  نانآ  راوج  رد  تشهب  رد  ار  ام  یلاعت  يادخ  هک  مالسلا -  مهیلعراهطا  همئا 

هچنآ مالـسلا  مهیلع  ناماما  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  هدیدرگ  دراو  يدایز  تایاور  رد  هک  يرایـسب  تامومع  زا  رهاظ  موس : بلطم 
چیه هب  تبـسن  هک  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  فیـصوت  رد  هدمآ  تیاور  هچنآ  و  دـنناد ، یم  ار  همه  تمایق  زور  ات  دوب  دـهاوخ  هدوب و 
ًاناْیِبت َباتِکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزنَو  : » یلاعت يادـخ  هدومرف  تهج  هب  تسا  نآرق  رد  زیچ  همه  ملع  هک  هدـش  دراو  هچنآ  و  تسین ، لهاج  زیچ 

و دـنک ، یم  جارختـسا  نآ  زا  ار  اه  نآ  ماما  .تسا و  زیچ  همه  رگنایب  هک  میدرک  لزان  وت  رب  ار  نآرق )  ) باتک ام  و  (1) ؛ یَش ء » ّلُِکل 
رگم تسین  ناهنپ  نیمز  نامسآ و  رد  يرما  چیه  و  (2) ؛ ٍنیبُم » ٍباتک  ِیف  ّالإ  ِضْرألاَو  ِءامَّسلا  ِیف  ٍهَبئاغ  ْنِم  امَو  : » دومرف یلاعت  يادخ 

َنیذَّلا َباتِکلا  اْنثَرْوأ  َُّمث   -: » لجوّزع يادخ -  هدومرف  .تسا و  طبض  روطسم و   ] راکشآ یباتک  رد  هک  نیا 
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هک نانچ  نانآ -  .میدـینادرگ و  باتک  [ ملع  ] ثراو میدـیزگرب  دوخ  ناگدـنب  زا  هک  ار  یناسک  نآ  زا  سپ  (1) ؛ انِدابِع » ْنِم  انیَفَطْصا 
و (2) ؛ ٍنیبُم » ٍمامإ  ِیف  ُهانیَـصْحأ  ْیـش ٍء  َّلُکَو   -: » لجوّزع يادـخ -  هدومرف  و  دنـشاب ، یم  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هدـمآ -  تیاور  رد 

تیاور مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  هک  نانچ  تسا ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  وا  .میا و  هدروآ  هرامـش  هب  يراکـشآ  ماما  رد  ار  زیچ  همه 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ار  هچ  ره  هک  نیا  و  دنناسکی ، تعاجـش  ملع و  رد  ناشیا  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هچنآ  همیمـض  هب  هدـمآ ،

.دنا هتسناد  ار  اه  نآ  وا  زا  سپ  ناماما  دوب  هتسناد 

باوج رد  سپ  دوش ، لاؤس  يزیچ  زا  هک  دهدن  رارق  شنیمز  رد  ار  یتّجح  دنوادخ  هک : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدومرف  نینچ  مه  و 
.مناد یمن  دیوگب :

تارییغت و ملع  و  نآ ، ماـکحا  نآرق و  ریـسفت  هدـش : هداد  اـم  هب  هک  یملع  هلمج  زا  هک  یتـسرد  هب  مالـسلا : هیلعرقاـب  ماـما  هدوـمرف  و 
شوگ هک  یـسک  هچنانچ  و  دزاس ، یم  اونـش  ار  نانآ  دـناسر  یموق  هب  ار  يریخ  دـهاوخب  دـنوادخ  هاگ  ره  دـشاب ، یم  نامز  ثداوح 

دنچ مالسلا  هیلعرقاب  ماما  سپس  .تسا  هدینشن  هک  راگنا  دنادرگ  یم  يور  نآ  زا  دنک و  یم  تشپ  دونشب  ار  نآ  زا  يزیچ  درادن  اونش 
.میتفگ یم  میناد  یم  هک  ار  هچنآ  میتفای  یم  ینانیمطا  دروم  دارفا  ای  اه  فرظ  رگا  و  دومرف : هاگ  نآ  دنام  تکاس  يا  هظحل 

هیلع ماما  هک : تسا  نآ  اه  نیا  یمامت  زا  رهاظ  هدـمآ ، تیاور  اه  نآ  ریغ  یفاک و  رئاصب و  رد  هک  يرایـسب  ثیداحا  زا  اـه  نیا  ریغ  و 
یلو دناد ، یم  ار  شروهظ  تقو  مالسلا 
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ناماما هک  اریز  دنیامن ، راهظا  ار  نآ  هک  دنا  هدوبن  زاجم  زین  نیـشیپ  ناماما  هک  نانچمه  دـنک ، راهظا  ار  نآ  هک  هدـشن  هداد  نذإ  وا  هب 
يارب ار  نآ  لجوّزع -  يادخ -  هک  مظعا  مسا  دـننام  هدـش  انثتـسا  هچنآ  زج  دنتـسه -  ِملاع  زیچ  همه  هب  هک  دـنچ  ره  مالـسلا  مهیلع 

دنتـسه بَّرقم  یمارگ و  یناگدـنب  : ) ناشیا نکیل  و  تسا -  هدومنن  هاگآ  نآ  رب  ار  شتاقولخم  زا  سک  چـیه  هداد و  صاصتخا  دوخ 
دنوادخ ار  هچنآ  رگم  دنهدن  ربخ  ادخ  ناگدـنب  هب  )(1) و  دننک وا  نامرف  هب  دننک  هچ  ره  دننکن و  يراک  ادـخ  رما  زا  شیپ  زگره  هک 
روکذـم نآ  ریغ  رئاـصب و  رد  هک  هدـمآ  يددـعتم  تاـیاور  رد  ینعم  نیا  هک  ناـنچ  دـنیامن ، راـهظا  ناـشیارب  هـک  هدوـمرف  رما  لاـعتم 

(2) .تسا

: دـیامرف هک  نانچ  دـننک ، لاؤس  مالـسلا  مهیلع  راوگرزب  همئا  زا  هک  هدومرف  رما  ار  ناگدـنب  یلاعت  يادـخ  هک  نیا  تایاور  لـصاح  و 
ماما یلو  دنسرپب ، هک  تسا  اه  نآ  رب  هک  .دیناد  یمن  هچنانچ  دیسرپب  رکذ  لها  زا  سپ  (3) ؛ َنوُمَْلعَت » ُمْتنُک ال  ْنإ  ِرْکِّذلا  َلْهأ  اُولَئْساف  »
رگا دـنیب  یم  هک  یتحلـصم  ساـسا  رب  هک  تسا  لوـکوم  شا  هتـساوخ  هب  هکلب  دـیوگ ، خـساپ  ًاـمتح  هک  درادـن  یموزل  مالـسلا  هـیلع 

ُْنْنماف انُؤاطَع  اذه  : » دیامرف لجوّزع -  يادخ -  هک  نانچ  دیامن ، یم  يراددوخ  باوج  زا  دـهاوخب  رگا  دـهد و  یم  باوج  دـهاوخب 
یهاوخ هک  ره  زا  نک و  اطع  یهاوخ  هک  ره  هب  باسح  یب  هک  نیا  تسام  ياطعا  تردق  تمعن و  نیا  (4) ؛ ٍباسِح » ِریَِغب  ْکِْسمأ  ْوأ 

رگا .دنک و  یم  لمع  هیروت  نامتک و  هّیقت و  باوج و  زا  تسا  حالص  هچنآ  ياضتقم  هب  ماما  سپ  .رادزاب 
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، دنام میهاوخ  زاب  یلصا  دوصقم  زا  و  هدش ، ینالوط  باتک  مینک ، دای  ار  هدیدرگ  دراو  روما  نیا  زا  باب  ره  رد  هک  یتایاور  میهاوخب 
هتـشاد ار  ینعم  نیا  اب  تافانم  لامتحا  هک  يزیچ  رابخا  رد  و  تسا ، یفاک  هراشا  ار  اناد  فراع  صخـش  و  دش ، دهاوخ  بانطإ  هیام  و 

: ثیدح ود  رگم  متفاین  دشاب 

اِمب مُُکتْرَبْخَأل  هَّللا  ِباـتِک  ِیف  ٌهَیآ  ـال  َول  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  هدـیدرگ  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هچنآ  لّوا : ثیدـح 
ره دوبن  ادخ  باتک  رد  هیآ  کی  رگا  (1) ؛» ِباتِکلا » ُّمُأ  ُهَدـْنِعَو  ُِتْبُثیَو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  وُحْمَی   » یلاعَت هلوق  هیآلا  و  ِهمیقلا ، ِمْوَی  یلإ  ُنوُکَی 
ای ماکحا  زا   ] دهاوخ هچ  ره  ادخ  تسا : یلاعت  يادخ  هدومرف  هیآ  نآ  تمایق ، زور  ات  دش  دهاوخ  هچنآ  زا  مداد  یم  ربخ  ار  امـش  هنیآ 

مهیلع ناماما  رگید  زا  نیا  ریظن  .تسوا و  تیشم  شنیرفآ )  ) باتکلا ما  رد  دنک و  یم  تابثا  دهاوخ  ار  هچ  ره  وحم و  ملاع ] ثداوح 
.تسا هدمآ  تیاور  زین  مالسلا 

نآ رخآ  رد  هک  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  نامیالوم  زا  تشذگ ، لّوا  رکذت  رد  هک  تسا  یلامث  هزمحوبا  ربخ  مود : ثیدح 
ود نیا  رد  لماک  لّمأت  اب  و  ِباتِکلا .» ُّمُأ  ُهَدـْنِعَو  ُِتْبُثیَو  ُءاشَی  اـم  هَّللا  وُحْمَی  ، » دادـن رارق  نآ  يارب  یتقو  اـم  دزن  نآ  زا  سپ  و  هدومرف :

.تسین شروهظ  تقو  هب  مالسلا  هالصلا و  هیلع  ماما  ِملع  یفن  رب  یتلالد  چیه  هک  دوش  یم  حضاو  ثیدح 

ات هچنآ  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نآ  زا  عنام  ُءاشَی .» …  ام  هَّللا  وُحْمَی  : » یلاعت يادـخ  هدومرف  هک  تسا  نآ  شیاـنعم  نوچ  لّوا : ثیدـح 
دش دهاوخ  عقاو  تمایق  زور 
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، میتسناد یم  ار  دش  دهاوخ  هچنآ  دوبن  ادـخ  باتک  رد  هیآ  کی  رگا  دـندومرفن : مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  اریز  دـنزاس ، رادربخ 
هّیلعف هلمج  ندوب  عنتمم  رب  دنک  یم  تلالد  الَول »  » هملک .دش و  دـهاوخ  هچنآ  زا  مداد  یم  ربخ  امـش  هب  دوبن  هیآ  نآ  رگا  دومرف : هکلب 

نیا اجنیا  رد  نخـس  قیقحت  .دـنناوخ و  هّیعاـنتما  ي  ـال » َول   » ار نآ  و  تسا ، عقاو  ـال » َول   » زا سپ  هک  يا  هّیمـسا  هلمج  دوجو  ببـس  هب 
ندـش یفخم  زا  سپ  اه  نآ  زا  یتمـسق  و  دـنامب ، یفخم  ناگدـنب  زا  روما  زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  یهلا  تمکح  ياضتقم  هک  تسا 

هک تسا  تاریدـقت  هنوگ  نیا  رد  و  تسا ، هداد  رارق  يروما  عوقو  مدـع  ای  عوقو  رب  فقوتم  ار  تاریدـقت  زا  يرایـسب  و  ددرگ ، رهاـظ 
وا دزن  باتکلا  ما  و  دـیامن ، تبث  ار  زیچ  هچ  دـنک و  وحم  ار  زیچ  هچ  هک  تسا  هتـسناد  لزا  زا  دـنوادخ  و  دـبای ، یم  هار  تابثا  وحم و 

دوش یم  عقاو  هک  ناـنچ  نآ  دوـش و  یم  هچنآ  یماـمت  هب  لـجوّزع -  يادـخ -  رما  هب  ملق  هک  دـشاب  یم  ظوـفحم  حوـل  نآ  و  تسا ،
زا تسا ، هداد  ربخ  ناگدـنب  هب  ار  تاـبثا  وحم و  عوقو  يددـعتم  حـلاصم  رایـسب و  ياـه  تمکح  تهج  هب  و  تسا ، هدـیدرگ  يراـج 

: هلمج

هتـسب دـنوادخ  تسد  دـنیوگن ؛ هقدانز  دوهی و  نوچمه  ات  دوخ ، هدارا  ّتیـشم و  ذوفن  تردـق و  مومع  هب  ناـنآ  ندرک  ییاـمنهار  - 1
.تسا

، دـنیآ لیان  یکین  ود  زا  یکی  هب  ات  دـننک  اعد  دـنیامن و  يراز  عّرـضَت و  شهاگرد  هب  دـننک و  دـبعت  دـنوادخ  هب  تبـسن  هک ؛ نیا  - 2
دنـسر ترخآ  رد  عّرـضَت  دـبعت و  اعد و  باوث  هب  ای  و  دـشاب ، فوقوم  روما  زا  هچنانچ  دنـسرب  ناشدـصاقم  هب  ایند  نیمه  رد  ای  ینعی :

.دشاب ریذپان  فّلَخت  یمتح و  روما  زا  هچنانچ 

ص:446

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 458 

http://www.ghaemiyeh.com


رد یهاگ  ناحتما  یـسررب و  نیا  و  دنک ، زیامتم  ادج و  نابوخ  زا  ار  ناَدب  دـنوادخ  ات  رگید  يا  هّدـع  ناحتما  يا و  هّدـع  یـسررب  - 3
نانچ دنیامن ، یم  راکنا  ار  نآ  رگید  يا  هدع  دنروآ و  یم  نامیا  نآ  هب  يا  هدع  هک  دوش ، یم  ماجنا  تابثا  وحم و  نتـشاد  رواب  لصا 

، ددرگ یم  عقاو  نایملاع  رب  یهلا  ياه  تجح  راهطا و  همئا  ندرک  قیدصت  رد  یهاگ  و  دنا ، هتـشادنپ  قیدنز  هفـسالف  زا  يا  هدـع  هک 
يراـج نآ  رد  تاـبثا  وحم و  هک  دـشاب  یفوقوم  روما  زا  هک  نیا  تهج  هب  دوش  عقاو  نآ  رد  ءادـب  هک  نیا  هب  دـنا ، هداد  ربخ  هچنآ  رد 

.مالـسلا و مهیلع  ناش  ناماما  ییوگتـسار  هب  نآ و  هب  تبـسن  ناـشداقتعا  رطاـخ  هب  دـنا  هدرک  قیدـصت  ار  اـه  نآ  نینمؤم  سپ  تسا ،
تمینغ ار  نآ  تشذـگ ، مراهچ  هجو  رد  هک  راسی  نب  لیـضف  ثیدـح  رد  هدومرف  هراشا  ینعم  نیا  هب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ناـمیالوم 

دروم نیا  رد  هنأش -  َّلج  يادـخ -  رب  نتـسب  ارتفا  هب  ار  نانآ  هدرک و  بیذـکت  ار  نانآ  نیدـناعم  یلو  .دـینک  هعجارم  نآ  هب  هدرمش ،
هب هچنآ  رد  دشاب  ناشیارب  يرارف  هار  ات  دنا  هدرک  لعج  عضو و  مالسلا  مهیلع  ناماما  ار  نیا  هک  دنا  هتشادنپ  نینچ  و  دنا ، هداد  تبسن 

تابثا وحم و  عوقو  رب  دوخ  میرک  باتک  رد  زع -  َّلج و  دنوادخ -  یلو  .ددرگ  عقاو  نآ  فالخرب  سپـس  دـنهد  یم  ربخ  ناشنایعیش 
تیـصعم نالهاج و  دـنیامن و  یم  نایب  دـنیوگ و  یم  مالـسلا ) مهیلع  قح  رب  ناماما   ) وا تانّیب  اه و  تّجح  ار  هچنآ  ات  هدومرف  تلالد 

.تسا رتالاب  رت و  گرزب  یسب  دنیوگ  نیملاظ  هچنآ  زا  دنوادخ  هک  دیامن  قیدصت  ار  دننک  یم  راکنا  ناراک 

دـبعت و لّکوت و  هلحرم  رد  ددرگ ، یم  ّبترتم  تاـبثا  وحم و  عوقو  هب  داـقتعا  رب  هک  تسا  يراـثآ  رد  ناـحتما  یـسررب و  یهاـگ  - 4
هب مامتها  اعد و  عرضت و 
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زین ناـحتما  یـسررب و  رد  .دنـشاب و  یم  دـنراد  ار  تاـبثا  وحم و  ّتیلباـق  هک  فوقوم  تاریدـقت  رد  رییغت  لیدـبت و  هیاـم  هک  يروـما 
تمصع تیب  لها  زا  هدیسر  تایاور  نآرق و  تایآ  رد  ربدت  شهوژپ و  اب  هک  تسه  يراکشآ  یفخم و  رایـسب  حلاصم  اه و  تمکح 

.دراد رگید  ياج  هراب  نیا  رد  نخس  قیقحت  و  دوش ، یم  مولعم  رظن  لها  يارب  مالسلا  مهیلع 

یفخم و یـضعب  هک  يرایـسب  ياه  تمکح  حلاصم و  رطاخ  هب  هداد  ربخ  تابثا  وحم و  عوقو  هب  لجوّزع -  يادـخ -  هک  نیا  لصاح 
هچنآ زا  ریغ  يرگید  روما  رب  دیامن  ربدت  تایاور  تایآ و  رد  هک  یسک  و  میدرک ، هراشا  اه  نآ  زا  یتمسق  هب  و  تسا ، راکشآ  یضعب 

یم اجک  هب  شراک  تبقاع  هک  داد  یم  ربخ  یسک  ره  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  رگا  سپ  دش ، دهاوخ  علطم  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  میدروآ  دای 
لعج بجوم  هک  يرایـسب  ياه  تمکح  و  دش ، یم  ضَرَغ  ضقن  دوش ، یم  عقاو  ییاه  هدیدپ  هچ  دـبا  ات  ملاع  رد  هک  نیا  و  دـماجنا ،

تمایق زور  ات  هچنآ  هب  مداد  یم  ربخ  ار  امـش  دوبن  هیآ  نآ  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  اذـل  تشگ ، یم  لـطاب  تسا  تاـبثا  وحم و 
هچنآ هب  نداد  ربخ  زا  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  عنم  یـضتقم  تاـبثا  وحم و  هیآ  هک  تشگ  مولعم  میدرک  ناـیب  هچنآ  زا  .دـش و  دـهاوخ 

 - نیعمجا مهیلع  هَّللا  تاولص  نانآ -  ملع  یفن  هن  دشاب ، یم  تمایق  زور  ات  دش  دهاوخ 

هجوت

َملاع رد  هچنآ  مامت  هک  دنتـسین  زاجم  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هک  تسا  نآ  دنراد  تلالد  نآ  لاثما  هدش و  دای  ثیدـح  هچنآ  هک  نادـب 
یشخب هک  دنا  هدوب  رومأم  ناشیا  یلو  تسه ، زین  تمکح  ياضتقم  نیا  و  دنهد ، ربخ  مدرم  هب  ار  دش  دهاوخ  عقاو 

ص:448

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 460 

http://www.ghaemiyeh.com


: هلمج زا  دراد ، يرایسب  ياه  تمکح  زین  راک  نیا  و  دنیامن ، راکشآ  راهظا و  ار  داتفا  دهاوخ  قافتا  ناهج  رد  هچنآ  زا 

یم نایب  هک  اه  نیا  ریغ  مارح و  لالح و  لئاسم  ماکحا و  ایاضق و  ثداوح و  ریاس  دروم  رد  ناشیا  ییوگتـسار  رب  ندومن  تلـالد  - 1
.دننک

.نیرفاک رب  تّجح  مامتا  و  نینمؤم ، نامیا  لیمکت  - 2

 - فیرشلا هجرف  هَّللا  لجع  نامزلا -  بحاص  ترضح  راظتنا  رب  نانآ  بیغرت  قیوشت و  نامیا و  لها  ياه  لد  یّلست  - 3

هتـشاد و نایب  ار  دیآ  یم  دیدپ  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  نامزلا  رخآ  رد  هک  یعیاقو  زا  يرایـسب  يور  نیمه  زا  و 
یلص مرکا  ربمغیپ  زا  هک  یمئالع  زا  دمآ  دیدپ  ام  نامز  رد  هک  يروما  هلمج  زا  و  تسا ، هدش  عقاو  اه  نآ  زا  يروما  و  دنا ، هداد  ربخ 

یلاحـشوخ و مود : .هاـش  روتـسد  هب  لاـس  نیا  رد  هـالک  هب  اـه  هماـمع  ندرک  لیدـبت  یکی : تسا : رما  ود  هدیـسر  ربـخ  هلآو  هیلع  هللا 
يرابجا هفیظو  ماظن  هب  ار  هلاس  کی  تسیب و  ناناوج  هک  هداد  نامرف  هاش  هک  نیا  رطاخ  هب  رسپ ، نتشادن  تهج  هب  مدرم  يرازگرکش 

يادخ زا  دشاب ، یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  يوبن  ترجه  زا  دعب  تفه  لهچ و  دصیـس و  رازه و  لاس  رد  نیا  و  دنربب ، لاس  ود  تدم  هب 
.دزادنارب ار  زواجت  ملظ و  داینب  ات  دیامرف  لیجعت  ار  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  شّیلو  روهظ  هک  میراتساوخ  یلاعت 

هیلع مئاق  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  رما  ود  نیا  عوقو  هدـش  فیلأت  نیا  زا  شیپ  لاس  داتفه  دـص و  دودـح  هک  نویعلا  رون  باـتک  رد  و 
.تسا هدمآ  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  نامزلا  رخآ  رد  مالسلا 
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و اه ، نیا  ریغ  لّمجت و  اهرویز و  اه و  سابل  رد  نادرم  هب  ناـنز  و  ناـنز ، هب  نادرم  ندرک  تهابـش  هتفاـی ؛ عویـش  ناـمز  نیا  رد  زین  و 
هب رما  و  هدـش ، هداد  رارق  ینلع  روط  هب  یمومع  رباعم  رد  گنچ  رات و  زاس و  وهل و  لیاسو  و  هتفاـی ، عویـش  هدـش و  راکـشآ  تارکنم 

، دینیب یم  هدـش  ریقحت  راوخ و  ار  نانمؤم  و  یمارگ ، زیزع و  ار  قساف  دارفا  و  تسا ، هدـیدرگ  عیاش  یبوخ  فورعم و  زا  یهن  یتشز و 
یلصادخ لوسر   ) قَّدصم قداص  ار  روما  نیا  مامت  .دنرامش و  یم  یتمینغ  ار  هانگ  دنرادنپ و  یم  تایلام  همیرج و  ار  تاکز  مدرم  و 

نآ هک  دناسرب ، رتدوز  ار  شّیلو  روهظ  هک  میراتـساوخ  یلاعت  يادخ  زا  و  دـنا ، هداد  ربخ  مالـسلا  مهیلعوا  يایـصوا  و  هلآو ) هیلع  هللا 
دنا هداد  ربخ  هک  ار  اه  تمالع  نیا  زا  یتمسق  .درب و  یم  نوریب  اه  تنحم  زا  و  دهد ، یم  ییاهر  تیفاع  ریخ و  اب  ار  نینمؤم  ترضح 

دیدرت نیرکنم و  رب  تّجح  ماـمتا  نینمؤم و  نیقی  هیاـم  روـما  نآ  ندرک  هدـهاشم  دـیدرت  نودـب  و  تشگ ، عـقاو  لاـس  دـنچ  زا  شیپ 
.دشاب یم  نیبّذکم  ناگدننک و 

نآ مالـسلا  هیلع  ماما  دوصقم  هک  نیا  رب  دنراد  تلالد  شرخآ  لّوا و  یلامث ؛ هزمحوبا  زا  ربخ  ینعی  مود  ثیدـح  اّما  و  مود : ثیدـح 
رد مه  ار  نآ  تهج  و  دهاوخ ، یم  ار  یگدیـشوپ  نامتک و  هک  دراد  یم  مالعا  ثیدح  دوخ  و  درادـب ، یفخم  وا  زا  ار  ربخ  هک  تسا 

عیاقو و مولع و  همه  و  هدیرفآ ، نامسآ  رد  ار  ظوفحم  حول  لجوّزع -  دنوادخ -  هک : نیا  بلطم  حیـضوت  .دومرف  نایب  لاؤس  باوج 
ُمَْلعَیَو اُهقْزِر  هَّللا  یَلَع  َّالِإ  ِضْرَْألا  ِیف  ٍهَّباَد  ْنِم  امَو  : » هدومرف یلاعت  يادـخ  هک  نانچ  هدرک ، تبث  نآ  رد  ار  ماکحا  ایاضق و  ثداوح و 

(1)؛ ٍنِیبُم » ٍباتِک  ِیف  ٌّلُک  اهَعَدْوَتْسُمَو  اهَّرَقَتْسُم 
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هاگ شمارآ  و  یمئاد ] لزنم   ] هاگرارق دناد  یم  ادخ  تسا و  دنوادخ  رب  شا  يزور  هک  نیا  رگم  تسین  نیمز  رد  يا  هدـنبنج  چـیه  و 
« ٍباتِک ِیف  یِّبَر  َدـْنِع  اهُْملِع  َلاق  : » تسا هدومرف  هط  هروس  رد  .تسا و  تبث  رگنایب  یباتک  رد  قلخ  همه  لاوحا  و  ار ، وا  تقوم ] لزنم  ]

.تسا تبث  [ ظوفحم حول   ] یباتک رد  دنوادخ  یلزا  ملع  هب  [ فَلَس ماوقا   ] اه نآ  لاوحا  تفگ  [ نوعرف باوج  رد  یسوم  [ ؛ (1)

تسین ناهنپ  نیمز  نامسآ و  رد  يرما  چیه  (2) و  ؛» ٍنیبُم ٍباتِک  ِیف  ّالِإ  ِضْرَألاَو  ِءآمَّسلا  ِیف  ٍهَبئآغ  ْنِم  امَو  : » هدومرف لـمن  هروس  رد  و 
.تسه راکشآ  یباتک  رد  هک  نیا  رگم 

ٍباتِک ِیف  َّالِإ  ُرَبْکَأ  الَو  َِکلذ  ْنِم  ُرَغْـصَأ  الَو  ِضْرَْألا  ِیف  الَو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ٍهَّرَذ  ُلاـْقثِم  ُْهنَع  ُبُْزعَی  ـال  : » تسا هدـمآ  أَبَـس  هروس  رد  و 
یباـتک رد  هک  نآ  زج  تسین  نیمز  اـه و  نامـسآ  همه  رد  ملاـع  تادوجوم  زا  يا  هّرذ  زا  رتـشیب  رت و  مک  اـی  هّرذ  رادـقم  (3) ؛ ٍنِیبُم »

.تسا راکشآ 

شرمع زا  ای  دـنکن و  ینالوط  رمع  یـسک  و  (4) ؛ ٍباـتِک » ِیف  اَّلإ  ِهِرُمُع  ْنِم  ُصُْقنَی  ـالَو  ٍرَّمَعُم  ْنِم  ُرَّمَُعی  اـمَو  : » تسا رطاـف  هروس  رد  و 
.تسا تبث  باتک  رد  همه  هک  نآ  زج  دهاکن 

.تسا ام  دزن  [ ظوفحم حول   ] یظفاح ًالماک  باتک  و  (5) ؛ ٌظیفَح » ٌباتِک  انَْدنِعَو  : » هدومرف هروس ق  رد  و 
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جـنر و ره  (1) ؛ اهَأَْربَن » ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍباتِک  ِیف  َّالِإ  ْمُکِـسُْفنَأ  ِیف  الَو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ٍهَبیِـصُم  ْنِم  َبآـصَأ  اـم  : » دـیامرف دـیدح  هروس  رد  و 
زا شیپ  ظوفحم ] حول   ] باتک رد  همه  دسر  امش  هب  شیوخ  ياه  ناج  رد  ای  متس ] رقف و  تفآ و  یطحق و  زا   ] نیمز رد  هک  یتبیـصم 

.تسا تبث  مینک  داجیا  ایند  رد  هک  نآ 

راوگرزب رایسب  یباتک  نآرق  نیا  هک   (2) ؛» َنوُرَّهَطُملا َّالِإ  ُهُّسَمَی  ال  ٍنُونْکَم *  ٍباتِک  ِیف  ٌمیِرَک *  ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ  : » هدومرف هعقاو  هروس  رد  و 
.دسرن نادب  ناکاپ  تسد  زج  هک  قح ، ّرِس  ظوفحم  حول  رد  تسا ، یمارگ  دنمدوس و  و 

يارب لّوا  حول  هک  نانچ  تسا  کُلم  ملاع  حول  وا  هک  تسا ، مالـسلا  هیلع  ماما  وا  دیرفآ و  نیمز  رد  ار  ینامـسآ  ظوفحم  حول  ریظن  و 
يادـخ سپ  تسا ، هدومرف  تبث  هداد و  رارق  مالـسلا  هیلع  ماما  رد  هدرپس  ینامـسآ  حول  رد  ار  هچنآ  مامت  و  دـشاب ، یم  توکلم  ملاع 

 * مح : » هدومرف یلاعت  وا  .میا و  هدرک  هرامـش  نیبم  ماما  رد  ار  زیچ  همه  و  (3) ؛ ٍنیبُم » ٍمامإ  ِیف  ُهانیَصْحأ  یَش ٍء  َّلُکَو  : » هدومرف یلاعت 
.تسا نیبم  ماما  نامه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هدمآ  يدنچ  تایاور  رد  هک  (4) ؛ نیبُملا » ِباتِکلاَو 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  مح  هک : نیا  هدمآ  دش  ناملسم  هک  يا  ینارـصن  ثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  یفاک  رد  و 
(5) .دشاب یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلع  نیبم ؛ باتک  هلآو و 

هک تسا  نآ  زا  شیب  مالسلا  مهیلع  ناماما  مولع  ياه  یگنوگچ  باوبا و  رد  تایاور  و 
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ار نآ  فنصم  یلاعت  يادخ  هک  تاجردلا -  رئاصب  باتک  هب  داب  امش  رب  دینیبب  ار  اه  نآ  زا  یـشخب  دیهاوخ  یم  رگا  ددرگ ، شرامش 
تافص رگید  تعاجش و  رد  زین  ملع و  رد  مالسلا  مهیلع  ناماما  مامت  هک  هدش  دراو  یـضیفتسم  تایاور  (1) و   -. دهد شاداپ  نیرتهب 

روط نیمه  و  تسا ، هتـسناد  مه  وا  زا  دـعب  ماما  دوب  هتـسناد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ار  هچنآ  هک  نیا  و  دنتـسه ، يواـسم  هدیدنـسپ 
.رگید ناماما 

زج یلو  هدومرف  تبث  ار  زیچ  همه  ملع  نامـسآ  ظوفحم  حول  رد  دـنوادخ  هک  روـط  ناـمه  مییوـگ : یتـسناد  ار  بلطم  نیا  هک  لاـح 
لاوـحا ياـضتقا  بسح  رب  دراد ، یم  یفخم  ملاـع  لـها  زا  ار  نآ  زا  ریغ  و  دـیامن ، یمن  راـهظا  ار  دوـش  راکـشآ  تسا  حالـص  هـچنآ 

رد هدومرف و  تبث  نامـسآ  حول  رد  هک  یملع  ره  و  تسا ، هداد  رارق  نیمز  رد  هک  یظوفحم  حول  روـط  نیمه  اـه ، ناـمز  صاخـشا و 
زا ار  نآ  زا  ریغ  و  تسا ، نآ  راهظا  رد  حالص  ار  هچنآ  رگم  دزاس  یمن  رهاظ  نآ  زا  ملاع ، لها  يارب  تسا ، هدرپس  تعیدو  هب  زین  يو 
يا هزادنا  هب  ار  قلخ  يزور  نکیل  (2) و  ؛» ُءاشَی ام  ٍرَدَِقب  ُلِّزَُنی  ْنِکلَو  : » هدومرف لجوّزع -  يادـخ -  هک  نانچ  دراد ، یم  یفخم  ناشیا 

اهُعْرَفَو ٌِتباث  اُهلْـصَأ  ٍهَبِّیَط  ٍهَرَجَـشَک  ًهَبِّیَط  ًهَِملَک  ًالَثَم  هَّللا  َبَرَـض  َْفیَک  ََرت  َْملَأ  : » هدومرف یلاعت  يادخ  .دنادرگ و  یم  لزان  دهاوخب  هک 
هک هدز  لثم  ییابیز  تخرد  هب  ار  هزیکاپ  هملک  هنوگچ  دـنوادخ  هک  ینیب  یمن  ایآ   (3) ؛» اهِّبَر ِنْذِِإب  ٍنیِح  َّلُک  اهَلُکُأ  ِیتُْؤت  ِءاـمَّسلا  ِیف 

شراگدرورپ نذإ  هب  و  دوش ، رب  نامسآ  هب  نآ  هخاش  دشاب و  رارقرب  نآ  هقاس  لصا 
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هکلب رایـسب  تایاور  رد  هکنانچ  تسا -  هزیکاپ  تخرد  نامه  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  .دـهد  شوخ  لوکأـم و  ياـه  هویم  تاـقوا  همه 
هک هنوگ  ره  سک و  ره  رب  دنک ، یم  هضافا  نآ  زا  شراگدرورپ  نذإ  هب  دهاوخب  هچ  ره  هک  تسوا  ملع  نآ  هویم  و  هدـمآ -  يرتاوتم 

.دوش یم  رهاظ  هدیسر  مالسلا  مهیلع  ناشیا  زا  هک  يرایسب  رتاوتم و  تایاور  زا  هک  نانچ  دهاوخب ،

لاؤس و زا  نخس  لّوا  تسا  نیا  رب  دهاش  و  درادب ، هدیشوپ  يوار  زا  ار  بلطم  نایب  نیا  اب  تسا  هتساوخ  ماما  هک  نیا  نخس  هصالخ  و 
ثیدـح رد  لوحا  نامعنلا  نب  دـمحم  رفعجوبا  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  شیاـمرف  میدرک  داـی  هچنآ  رب  دـهاش  زین  .باوج و 

وت هب  دناد  یم  ار  هچ  ره  دـناوت  یمن  ِملاع  انامه  نامعن ؛ رـسپ  يا  هک : هدـمآ  تیاور  نآ  ریغ  لوقعلا و  فحت  رد  هک  یفیرـش  ینالوط 
و تفگ ، زار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  هب  لـیئربج  و  هدرپـس ، لـیئربج  هب  هک  تسا  دـنوادخ  ّرـس  نآ  هک  اریز  دـهد ، ربـخ 

نیسح هب  ار  نآ  نسح  و  درپس ، مالسلا  هیلع  نسح  هب  مالسلا  هیلع  یلع  و  درپس ، مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم 
یـسک هب  ار  نآ  دمحم  و  درپس ، مالـسلا  هیلعدمحم  هب  ار  نآ  یلع  و  درپس ، مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  نآ  نیـسح  و  درپس ، مالـسلا  هیلع 

شاف ار  نآ  امش  دش  کیدزن  راب  هس  رما  نیا  دنگوس  ادخ  هب  هک  دینکم  یگدزباتش  سپ  تفگ ، زار  [ تسا ترـضح  نآ  دوخ  روظنم  ]
دناد یم  رتهب  ار  نآ  امـش  زا  ناتنمـشد  هک  نیا  رگم  دیرادن  يرـس  چیه  امـش  ادخ  هب  تخادنا ، ریخأت  هب  ار  نآ  دنوادخ  سپ  دیدرک ،

مالـسلا مهیلع  ناماما  هک  دنز  یم  دایرف  دشاب  هتـشاد  ییاونـش  شوگ  هک  یـسک  يارب  هک  دـینک ، لمأت  تقد و  مالک  نیا  رد  . (1) … 
دنا هدوب  رومأم  یلاعت  يادخ  يوس  زا  یلو  دنا  هتسناد  یم  ار  جَرَف  تقو 
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.دنرادن ار  نآ  لمحت  نایعیش  هکنوچ  دنیامن  نامتک  ار  نآ  هک 

: دومرف مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هک  اریز  دشاب ، غورد  هزمحوبا  ربخ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نخـس  هک  تسا  مزال  نیاربانب  دییوگب : رگا 
تاجرّدلا رئاصب  باتک  رد  راّفَص  نسحلا  نب  دمحم  لجا  خیش  میوگ : باوج  رد  دشن ؟ هداد  رارق  نآ  يارب  یتقو  ام  دزن  نآ  زا  سپ  و 

رد هجو  داتفه  میوگ  یم  ار  يا  هملک  نم  هک  یتسرد  هب  دومرف : هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  دوخ  حیحص  دنـس  هب 
رب ریصبوبا  نم و  تفگ : هک  هدروآ  هزمح  یبا  نب  یلع  زا  دوخ  دنـس  هب  و  . (1) میآ نوریب  مناوت  یم  کی  ره  هدـهع  زا  هک  تسه  نآ 

مالـسلا هیلع  هَّللادـبع  وبا  ترـضح  میدوب  هتـسشن  ام  هک  لاح  نامه  رد  میدـش ، دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادـبع  یبا  ترـضح 
: دیوگ ما ، هدینشن  ار  نآ  لثم  ًالـصا  هک  تسا  یثیدح  نیا  ادخ  هب  درب ، مهاوخ  نایعیـش  يارب  ار  نیا  متفگ : لد  رد  نم  .تفگ  ینخس 

نآ رد  هجو  داتفه  مروآ  یم  ناـبز  رب  ار  فرح  کـی  نم  دومرف : سپـس  دـنکفا  هاـگن  نم  تروص  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  سپ 
(2) .مریگ یم  ار  نآ  مهاوخب  رگا  مریگ و  یم  ار  نیا  مهاوخب  رگا  تسه ، میارب 

نیرت هیقف  دیسانشب  ار  ام  مالک  یناعم  هک  یتقو  ات  امش  دومرف : هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  دوخ  حیحص  دنـس  هب  و 
(3) .ددرگ یم  فرصنم  هجو  داتفه  رب  ام  نخس  انامه  دیتسه ، مدرم 

اه نیا  و  تسه ، يرتاوتم  هکلب  ضیفتسم  تایاور  تایاور ، نیا  ینعم  رد  و 
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زا ای  دراد ، فالتخا  ناش  ثیداحا  ریاس  اب  رهاظ  هب  هک  دش  رداص  ینخـس  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  زا  هاگره  هک  نیا  رب  دـنک  یم  تلالد 
هار و  دـنا ، هتـشادن  روظنم  ار  نآ  رهاظ  ناشیا  هک  نیا  رب  دـنک  یم  تلالد  اه ، نیا  دـننام  ای  دور ، یم  شندوب  غورد  لامتحا  نآ  رهاظ 
هک مییامن ، راذـگاو  ناشدوخ  هب  ار  نآ  ملع  و  مینک ، قیدـصت  ار  ناشیا  تسا  بجاو  اـم  رب  سپ  تسه ، ناـشیارب  نآ  زا  ندـش  نوریب 

هیروت ناشمالک  رد  و  دـننک ، یم  راکنا  راّضح  زا  یـضعب  زا  هّیقت  حـلاصم و  اه و  تمکح  زا  یـضعب  رطاخ  هب  ار  يزیچ  دوش  یم  اسب 
عّبتت و لـها  زا  رگا  زیزع  هدـنناوخ  امـش  و  دنتـسه ، اـناد  نآ  هب  تبـسن  ناـشدوخ  و  میـسانش ، یمن  هک  یهوجو  زا  یکی  اـی  تسه  يا 

تسد هب  وا  يایلوا  تکرب  یلاعت و  يادخ  يرای  هب  میدرک  دای  هچنآ  تّحـص  يارب  يرایـسب  دهاوش  دیـشاب  ناشیا  نانخـس  رد  شواک 
.دروآ دیهاوخ 

سلجم رد  ریثـک  نب  دوواد  زاَزب و  ییحی  ریـصبوبا و  نم و  تفگ : هک  هدـمآ  ریدـس  زا  نآ  ریغ  (1) و  یفاک رد  دـهاوش  نآ  هلمج  زا  و 
رد نوچ  و  دمآ ، ام  دزن  هناخ ] نوردنا  زا   ] نیگمـشخ ترـضح  نآ  هاگانب  هک  میدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادـبع  یبا  ترـضح 

، دناد یمن  یـسک  لجوّزع -  يادخ -  زج  ار  بیغ  میناد ، یم  بیغ  ام  دنرادنپ  هک  يا  هدع  زا  اتفگـش  دومرف : تفرگ  رارق  دوخ  ياج 
: دیوگ ریدس  .تسا  هتفر  اه  قاتا  زا  کیمادک  رد  هک  متـسنادن  و  درک ، رارف  نم  زا  منزب  ار  هنالف  مزینک  مدش  ددص  رد  هک  یتسرد  هب 

هضرع و  میدش ، دراو  ترضح  نآ  رب  رسیم  ریصبوبا و  نم و  تفر ، شلزنم  [ نورد  ] هب تساخرب و  ياج  زا  ترضح  نآ  نوچ 
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یم يرایـسب  ملع  امـش  هک  میناد  یم  ام  و  يدومرف ، ناـنچ  نینچ و  دوخ  كزینک  دروم  رد  امـش  هک  میدینـش  میوش ، تیادـف  میتشاد :
هچنآ زا  ایآ  دومرف : ارچ ، متفگ : يا ؟ هدناوخن  ار  نآرق  ایآ  ریدُس  يا  دومرف : دیوگ : میهد ؟ یمن  تبسن  بیغ  ملع  هب  ار  امـش  و  دیناد ،
َْکَیلِإ َّدَتْرَی  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  انَأ  ِباتِکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَدـْنِع  يِذَّلا  َلاق  : » دـیامرف هک  يدـیدن  يا  هدـناوخ  لجوّزع -  يادـخ -  باتک  رد 

ریدس .مرآ  اجنیدـب  ار  تخت  ینز  مه  رب  مشچ  هک  نآ  زا  شیپ  هک  تفگ  دوب  اناد  یهلا  باتک  ملع  هب  هک  یـسک  نآ  و  (1) ؛ َُکفْرَط »
باتک ملع  زا  ردقچ  هک  یناد  یم  ایآ  يا و  هتخانـش  ار  درم  نآ  ایآ  دومرف : ما ، هدناوخ  ار  نیا  مدرگ ، تیادـف  متـشاد : هضرع  دـیوگ :
باـتک ملع  زا  ردـقچ  نیا  زبس ، ياـیرد  بآ  زا  هرطق  کـی  رادـقم  دومرف : هد ، ربـخ  نم  هب  ار  نآ  متـشاد : هضرع  دـیوگ  دوب .؟ وا  دزن 
یملع هب  ار  وا  لجوّزع -  يادخ -  هک  نیا  تسا  دایز  ردقچ  ریدس ، يا  دومرف : تسا ، مک  ردـقچ  موش  تیادـف  مدرک : ضرع  تسا ؟

هَّللِاب یفَک  ُْلق  : » هک يا  هتفای  ار  نیا  يا  هدناوخ  زین  لج  وزع  باتک  زا  هچنآ  رد  ایآ  ریدس  يا  تسا ، هداد  ربخ  وت  هب  هک  دـهد  تبـسن 
دهاوخ یفاک  ادخ  باتک  هب  یقیقح  ناملاع  ادخ و  امـش  نم و  نیب  هاوگ  اهنت  وگب  (2) ؛ ِباتِکلا » ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَمَو  ْمُکَْنَیبَو  ِیْنَیب  ًادیِهَش 
یـسک ای  تسا  رتاناد  تسوا  دزن  باتک  ملع  همه  هک  یـسک  ایآ  دومرف : مدرگ ، تیادف  ما  هدناوخ  ار  نآ  متـشاد : هضرع  دـیوگ : .دوب 

اب ترـضح  نآ  سپ  دـیوگ : تسه  وا  دزن  باتک  ملع  ماـمت  هک  یـسک  هکلب  مدرک : ضرع  تسه ؟ شدزن  باـتک  ملع  زا  یـشخب  هک 
دزن شا  همه  دنگوس  ادخ  هب  باتک  ملع  تسا ، ام  دزن  شا  همه  دنگوس  ادخ  هب  باتک  ملع  دومرف : درک و  هراشا  دوخ  هنیـس  هب  تسد 

.تسا ام 
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بلطم هّمتت  هجوت و 

زا هچنآ  هک  نیا  دوش ، یم  مولعم  تیارب  میتفگ  هچنآ  تحص  هک  يامنب  ّربدت  رخآ  ات  لّوا  زا  نآ  رد  نک و  رظن  فیرش  ثیدح  نیا  هب 
زا تحلصم  زا  یعون  رطاخ  هب  هکلب  تسین ، شرهاظ  رب  تسا  لمتشم  ناشدوخ  زا  ملع  بلس  رب  هک  هتشگ  رداص  مالسلا  مهیلع  ناشیا 
زا يدارفا  هک  هدوب  تهج  نیا  زا  درک ، یفن  دوخ  زا  ار  كزینک  ياج  نتـسناد  مالـسلا  هیلع  بانج  نآ  هک  نانچ  هتفاـی ، رودـص  ناـنآ 

عنام یتقو  سپـس  هتـسناد ، یم  ترـضح  نآ  هک  یتاهج  زا  نیا  زا  ریغ  يرگید  تهج  زا  ای  و  دـنا ، هدوب  سلجم  رد  ولغ  ای  قافن  لـها 
بیغ ملع  و  دـناد ، یم  ار  زیچ  همه  هک  نیا  و  داد ، حیـضوت  ار  دوخ  ملع  يرایـسب  روـفو و  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تشگ  فرطرب 

نآ هک  نیا  رب  دراد  تلالد  نیا  و  تسوا ، دزن  باتک  ملع  همه  هک  نیا  هب  درک  دای  دنگوس  هلالج -  ّلج  دـنوادخ -  مسا  هب  هک  دراد ،
دنوادخ هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  یتایآ  زا  یتسناد  هچنآ  تهج  هب  دوب  دـهاوخ  هچنآ  هدوب و  هچنآ  هب  تسا و  بیغ  هب  ملاع  بانج 

تلالد ثیداحا  ریاس  نوچمه  ثیدـح  نیاو  تسا ، هدومرف  تبث  تسا -  ظوفحم  حول  هک  باـتک -  رد  ار  اـه  نآ  همه  لـجوّزع -  - 
هدمآ ریبعت  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  تیاور  ترایز و  دنچ  رد  يور  نیمه  زا  تسه ، ظوفحم  حول  رد  هچنآ  مامت  هب  ماما  ملع  رب  دنک  یم 
رتشیب نات  نامیا  ات  دینک  ّربدت  وجتسج و  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  تاملک  رد  هک  داب  امـش  رب  و  دنوادخ ، ملع  نزخم  هَّللا ؛» ِْملِع  ُهَْبیَع  : » هب

.تسا ادخ  زا  یفوت  و  دوش ، رت  لماک  نات  نیقی  و 

بلطم دییأت  رد  ثحب  زا  يا  هلابند 

: تسا رتالاب  رترب و  ظوفحم  حول  زا  تهج  دنچ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هتفگ : نیقیلا  راونا  قراشم  باتک  رد  هللا  همحر  یسُرب  ظفاح 
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حول زا  وا  سپ  تسا ، اهرطس  رارـسا  اهرطـس و  رب  طیحم  ماما  و  تسا ، اه  هتـشون  اهرطـس و  فرظ  ظفح و  فرظ  حول »  » هک نیا  لّوا :
.تسا لضفا 

حوـل رارـسا  هب  وا  سپ  تسا ، لـعاف  ینعم  هب  نآ  و  لـیُعف »  » نزو رب  نیبـم » ماـما   » و لوـعفم »  » نزو رب  ظوـفحم » حوـل  « ؛ هک نیا  مود :
.تسا فرشا  رترب و  لوعفم  مسا  زا  لعاف  مسا  و  تساناد ،

حول رب  ماـما  سپ  دـشاب ، یم  ءایـشا  رد  لـخاد  حول  و  تسا ، همه  هب  طـیحم  و  تسا ، همه  لـماش  شتیـالو  قلطم  ِیلو  هک  نیا  موـس :
(1) .دشاب یم  اناد  تسه  نآ  رد  هچ  ره  هب  و  تسا ، نآ  يالاب  دراد و  تلالد 

يربک تبیغ  نامز  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  هصاخ  تباین  نایعدم  ندرک  بیذکت  مکی : داتفه و 

يربک تبیغ  نامز  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  هصاخ  تباین  نایعدم  ندرک  بیذکت  مکی : داتفه و 

متخ هّصاخ  تباین  هدش و  عطقنم  تلاکو  هنع  هللا  یضر  يرمس  دمحم  نب  یلع  لیلج  خیـش  توف  اب  هک  دنقفتم  هّیماما  هعیـش  هک  نادب 
رد زا  سپ  و  دنا ، هدوب  نایعیش  عجرم  يرغص  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  هناگراهچ  باُّون  زا  نت  نیمراهچ  يرمس  خیش  تسا ، هدیدرگ 

شنایعیـش نایم  رد  ترـضح  نآ  زا  یـصاخ  بیان  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لجع  تّجح -  ترـضح  روهظ  ناـمز  اـت  يرمـس  تشذـگ 
سک ره  و  دنشاب ، یم  یهلا  ماکحا  ظفاح  هک  دنتـسه  لماع  ياملع  بانج  نآ  ياربک  تبیغ  نامز  رد  نایعیـش  عجرم  و  دوب ، دهاوخن 

دودرم وگغورد و  دنک  اعدا  ار  هصاخ  تباین 

ص:459
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هراـب نیا  رد  اـم  ياـملع  زا  کـی  چـیه  و  دـنوش ، یم  هتخانـش  نآ  هب  هک  تسا  هّیماـما  بهذـم  تایرورـض  زا  بلطم  نیا  هکلب  تسا ،
نیثّدـحملا سیئر  لیلج  خیـش  هچنآ  دراد  تلالد  دوصقم  نیا  رب  زین  و  دـشاب ، ناهرب  لیلد و  هک  سب  نیمه  و  تسا ، هدومنن  تفلاخم 

باتک رد  دـنداد -  هدژم  وا  تدـالو  هب  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لـجع  تّجح -  ترـضح  ناـمیالوم  دّیـس و  هک  قودـص -  هب  فورعم 
یلع خیـش  هک  یلاس  رد  تفگ : هللا  همحر  ّبتکم  دمحا  نب  نسح  دمحموبا  ار  ام  تفگ  ثیدح  دیوگ : هدروآ ، تیاور  نیدـلا  لامک 

وا سپ  متفای ، روضح  شدزن  وا  توف  زا  شیپ  زور  دنچ  مدوب ، [ دادغب  ] مالسلا هنیدم  رد  نم  تفای  تافو  هللا  همحر  يرمـس  دمحم  نب 
شاداـپ دـنوادخ  يرمـس ، دـمحم  نب  یلع  يا  میحَّرلا ، ِنمحَّرلا  هَّللا  ِمِْسب  دوب : نینچ  نآ  تروص  هک  دروآ  نوریب  یعیقوت  مدرم  يارب 

هب و  زاس ، مهارف  ار  دوخ  رما  سپ  دُرم ، یهاوخ  رگید  زور  شـش  ات  خیرات  نیا  زا  وت  هک  دیامرف ، گرزب  وت  نادـقف ]  ] رد ار  تناردارب 
دنوادخ نذا  هب  رگم  دوب  دهاوخن  يروهظ  و  دش ، عقاو  مود  تبیغ  انامه  هک  دوش  تنیشناج  وت  توف  زا  سپ  هک  نکم  تیصو  یـسک 

نم نایعیـش  رد  و  دوب ، دـهاوخ  متـس  روج و  زا  نیمز  ندـش  رپ  اه و  لد  تواسق  تدـم و  ندـش  ینالوط  زا  دـعب  نآ  و  لـجوّزع -  - 
هحیـص ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  سک  ره  هک  دیـشاب  هاگآ  دنک ، یم  هدـهاشم  ارم  دوش  یعّدـم  هک  دـمآ  دـهاوخ  یناسک  ای  یـسک 

.میظعلا ِیّلَعلا  هَّللِاب  ّالا  هوق  لوح و ال  و ال  تسا ، هدننز  تمهت  يوگغورد  درک  هدهاشم  ياعدا  ینامسآ 

نوریب وا  دزن  زا  میتشادرب و  هخسن  عیقوت  نیا  يور  زا  ام  سپ  دیوگ : بتکم ] ]
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: دومرف تسیک ؟ وت  زا  دـعب  وت  یّـصو  دـش : هتفگ  وا  هب  دوب ، راضتحا  لاح  رد  میدـش  دراو  وا  رب  رگید  راـب  مشـش  زور  نوچ  و  میتفر ،
دوب ینخس  نیرخآ  نیا  هک  تشذگرد ، تالمج  نیا  نتفگ  زا  سپ  و  دناسر ، دهاوخ  رخآ  هب  ار  نآ  دوخ  هک  تسا  يرما  ار  دنوادخ 

(1) .داب وا  رب  یهلا  ناوضر  تمحر و  دش ، هدینش  يو  زا  هک 

دروم بلطم  رب  نآ  تلـالد  رد  مود : .هدـش و  داـی  فیرـش  ثیدـح  دنـس  رد  یکی : تسا : بلطم  ود  رد  اـجنیا  رد  نخـس  میوـگ : یم 
.ثحب

لوا بلطم 

تیاور رفن  هس  طسوت  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  زا  هکنوچ  تسا ، یلاع  حیحـص  حالطـصا -  رد  ثیدح -  نیا  هک  نادب 
: مود .درادن  فیصوت  هب  يزاین  شترهـش  ردق و  تلالج  تهج  زا  وا  و  يرمـس ، دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  لجا  خیـش  لّوا : هدیدرگ :

شردق تلالج  شباتک و  تیفورعم  شترهش و  رطاخ  هب  زین  وا  هک  یمق ، هیوباب  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  قودص  خیش 
عمجم باتک  رد  هَّللا  تیانع  یلوم  رهام  لضاف  هک  نانچ  وا -  و  ّبتکم ، دـمحا  نب  نسح  دـمحم  وبا  موس : .درادـن  حیـضوت  هب  يزاین 

اب هدرک  تیاور  وا  زا  رّرکم  قودص  و  تسا ، بِّتکم  ماشه  نب  دمحا  نب  میهاربا  نب  نیـسحلا  نب  نسح  دـمحموبا  هدرک -  دای  لاجرلا 
رد روبزم  هَّللا  تیانع  یلوم  هک  ناـنچمه  تسا ، تقاـثو  تحـص و  ياـه  هناـشن  زا  نیا  و  وا ، يارب  دـنوادخ  تمحر  تیاـضر و  بلط 
 - ّبتکم .تسین و  اه  نآ  دای  ياج  اجنیا  هک  تسا  هدرک  رکذ  يددعتم  دهاوش  نآ  يارب  و  هدـش ، رکذـتم  دوخ  لاجرلا  عمجم  باتک 

.دزومآ نتشون  هک  دنیوگ  ار  یسک  دّدشم -  ءات  رسک  هب 

ص:461
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هجوت

: میهد هجوت  ار  اه  نآ  تسا  هتسیاش  هک  هدش  عقاو  هللا  همحر  ام  ياملع  بتک  زا  باتک  ود  رد  وهس  ود 

دنداد ربخ  هدمآ : نینچ  تسه  نم  دزن  هک  يا  هخسن  رد  هک  هرس  سدق  یسوط  نسحلا  نب  دمحم  لجا  خیش  هبیغلا  باتک  رد  تسخن :
، بِّتَکُم نسحلا  نب  دـمحا  دـمحم  وبا  ارم  تفگ  ثیدـح  تفگ : هک  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  زا  یعمج  ار  اـم 

(1) مدوب …  [ دادغب  ] مالسلا هنیدم  رد  نم  تفگ :

وا زا  هیوباب  نبا  هک  یـسک  نآ  هک  یتسناد  .تسا و  هدروآ  ار  ثیدح  میدرک  لقن  هیوباب  نبا  ِنیدلا  لامک  باتک  زا  هک  هنوگ  نامه  و 
.تسا و هدیدرگ  عقاو  یسوط  خیـش  باتک  رد  ناسیون  هخـسن  هیحان  زا  هابتـشا  نیا  ًارهاظ  (2) و  تـسا دمحا  نب  نسح  هدرک : تیاور 

باتک رد  ار  ثیدح  نیا  هللا  همحر  يرون  نیسح  ازریم  جاح  هک  نیا  هداد  يور  ناسیون  هخـسن  یـضعب  يوس  زا  هابتـشا  هک  نیا  دیؤم 
.ملاعلا وه  یلاعت  هَّللا  و  ، (3) تسا هدرک  لقن  ّبتکم  دمحا  نب  نسح  زا  یسوط  خیش  تبیغ  زا  لقن  هب  يوأَملا  هنج 

تعـسو رظن و  يدنلب  همه  اب  وا  هرـس  سدق  يرون  نیـسح  ازریم  جاح  عبّتتم  ثدـحم  ملاع  فیلأت  لئاسولا  كردتـسم  باتک  رد  مود :
تمحر تیاضر و  بلط  اب  قودـص  هک  لیلج  صخـش  نیا  رکذ  زا  هتـشاد ، قودـص  خـیاشم  مان  ءاصقتـسإ  رد  هک  یمامتها  عـالّطا و 

.تسا هدومن  تلفغ  هدرک  دای  يو  زا  ررکم  وا  يارب  دنوادخ 

ص:462
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نآ زا  ناگتـشذگ  هچنآ  هب  هک  دوش  یم  بجوم  و  دراد ، یماو  عّبتت  شواک و  رب  ار  دنمـشناد  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  روما  نیا  لاثما  و 
یمن دیماان  ار  يا  هدنهاوخ  هدنیوج  چیه  دنوادخ  هک  ششوک  یعس و  داب  امـش  رب  نم  ناردارب  يا  سپ  دبای ، تسد  دنا  هدرک  تلفغ 

ّبتکم خیـش  رکذ  زا  كردتـسم  بحاص  تلفغ  رب  و  یـسوط ، خیـش  باتک  رد  هابتـشا  وهـس و  عوقو  رب  لـیالد  هلمج  زا  زین  .دزاـس و 
زا ار  نآ  هک  هدرک  لقن  سوواط  نب  دیس  هعیـشلا  عیبر  باتک  زا  ار  هدش  دای  ثیدح  رکذلا ، قباس  هَّللا  تیانع  یلوم  هک  نیا  هللا  همحر 

يرمـس نسحلاوبا  زا  هدننک  تیاور  هک  دـش  مولعم  هنوع -  یلاعت و  هَّللادـمحب  سپ -  تسا ، هدومن  تیاکح  ّبتکم  دـمحا  نب  نسح 
.تسا هدومن  تیاور  وا  زا  هللا  همحر  هیوباب  نبا  هک  تسا  دمحا  نب  نسح  نامه  هرس  سدق 

هدروآ لسرم  ار  نآ  جاجتحإلا  باتک  فلؤم  یسربط  خیش  هک  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  زا  نآ  رودص  ثیدح و  نیا  تحـص  لیالد  زا  و 
یمن هدومنن  دای  ار  اه  نآ  دنـس  هک  یثیداحا  دنـس  باتک  نآ  رد  هک  هدرک  حیرـصت  هدش و  مزتلم  باتک  لوا  رد  و  دَنـس ، رکذ  نودـب 
مکح اب  اه  نآ  تقفاوم  تهج  زا  ای  و  فلاخم ، قفاوم و  نیب  نتـشاد  ترهـش  ای  و  عاـمجا ، اـب  اـه  نآ  ندوب  قفاوم  ببـس  هب  اـی  دروآ 

ای عامجإ ، اـب  نآ  نتـشاد  تقفاوم  رطاـخ  هب  اـی  هدوب ، زاـین  یب  دنـس  رکذ  زا  زین  هدـش  داـی  ثیدـح  هک  دوش  یم  رهاـظ  سپ  . (1) لقع
نآ هب  ام  نامز  ات  هرس  سدق  قودص  نامز  زا  ام  ياملع  هک  نیا  نآ  تحص  لیالد  زا  نینچ  مه  .ببس  ود  ره  ای  و  نآ ، نتشاد  ترهش 

هک نانچ  تسا ، هدرکن  یلّمأت  هشقانم و  نآ  رابتعا  رد  نانآ  زا  کی  چیه  و  دنا ، هدومن  دامتعا  نآ  رب  هدرک و  دانتسا 
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هک دـش  مولعم  میدرک  دای  هچنآ  مامت  زا  سپ  تسین ، هدیـشوپ  تسا  رگـشواک  انـشآ و  ناشیا  ياه  باتک  تاملک و  اـب  هک  یـسک  رب 
هرابرد مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یتایاور  زا  و  درادن ، هار  نآ  رد  يا  ههبـش  کش و  چیه  هک  تسا  یعطق  تایاور  زا  روکذم  ثیدح 

.تسین نآ  رد  يدیدرت  هدش  عامجا  نآ  رب  هچنآ  هتبلا  هدومرف : اه  نآ 

مود تبیغ  انامه  هک  : » مالـسلا هیلع  ماما  هدومرف  هک  نیا  بلطم  نایب  ثحب ، دروم  عوضوم  رب  هدش  دای  ثیدح  تلالد  رد  مود : بلطم 
نیا رب  دنک  یم  تلالد  سپ  دشاب ، یم  دوش » تنیشناج  وت  توف  زا  سپ  هک  نکم  تیصو  یـسک  هب  و  : » يارب ندروآ  تلع  دش » عقاو 

یـسک و  : » هک نیا  هب  دومرف  دـیکأت  ار  ینعم  نیا  سپـس  هدـیدرگ ، عطق  نآ  رد  هّصاخ  تباین  تلاکو و  هک  تسا  نآ  يربک  تبیغ  هک 
هنوگ هدهاشم ، ياعدا  زا  روظنم  هک  تسین  يا  ههبـش  نخـس  لّوا  هنیرق  هب  و  دمآ » …  دـهاوخ  منایعیـش  رب  دـنک  هدـهاشم  ياعدا  هک 

هدوتـس و يرغـص ) تبیغ   ) نیتسخن تبیغ  نامز  رد  هک  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هناـگراهچ  يارفـس  يارب  هک  تسا  نآ  صوصخم 
يوگغورد دوش  یعدـم  يربـک  تبیغ  رد  ار  نآ  سک  ره  : » هک دومرف  حیرـصت  ترـضح  نآ  هک  دوـب ، هتفرگ  ماـجنا  دـندوب  فورعم 

«. میظعلا یلعلا  هَّللاب  ّالا  هّوق  لوح و ال  و ال  تسا ، هدننز  تمهت 

يارب هچنآ  دـننام  دـشاب ، هّصاخ  تباـین  ّتیباـب و  ناونع  هب  دَّیقم  هک  تسا  يا  هدـهاشم  هنوگ  نآ  هدـهاشم  زا  روظنم  هک  نیا  لـصاح 
روظنم قلطم و  ندروآ  باب  زا  نیا  و  هدـهاشم ، قلطم  هن  تفاـی ، ققحت  دـنا  هدوب  يرغـص  تبیغ  ناـمز  رد  هک  يا  هناـگراهچ  يارفس 

نیا دشاب و  یم  صاخ  هدارا  ماع و  رکِذ  ای  دَّیقم ، نتشاد 
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و نک » يرادـیرخ  تشوگ   » ای مدـیرخ » تشوگ  : » ییوگ هک  نانچ  تسا ، عیاش  تغل  فرع و  رد  رایـسب و  ظافلا  ندرب  راـک  هب  هنوگ 
لیبق نیا  زا  تسا و  دوجوم  نخس  رد  هنیرق  میدروآ  دای  هک  نانچمه  و  تشوگ ، قلطم  هن  دشاب  دنفسوگ  تشوگ  صوصخ  تروظنم 

(1)؛ ِطابْسَألاَو » َبوُقْعَیَو  َقاحْسِإَو  َلیِعامْسِإَو  َمیِهاْربِإ  یلِإ  َلِْزنُأ  امَو  اْنیَلَع  َلِْزنُأ  امَو  هَّللِاب  اّنَمآ  ُْلق   -: » لجوّزع يادخ -  هدومرف  تسا 
قاحـسا و لیعامـسا و  میهاربا و  رب  هچنآ  و  هدـش ، لزان  ام  رب  هک  یباتک  تعیرـش و  ادـخ و  هب  میا  هدروآ  نامیا  اـم  ربمغیپ ] يا   ] وگب

 )= طابـسا همه  رب  هک  اریز  تسا ، ّصاـخ  نآ  زا  دوـصقم  تسا و  یّماـع  ظـفل  طابـسا »  » هک .تسا  هدـیدرگ  لزاـن  طابـسا  بوـقعی و 
فیرـش عیقوت  رد  نینچ  مه  و  دـش ، لزان  اـه  نآ  زا  یـضعب  رب  طـقف  هکلب  تشگن ، لزاـن  مکح  یحو و  باـتک و  بوقعی ) ناـگداون 

هک ددرگ  یم  مولعم  هجو  نیا  هب  .میتشاد و  نایب  تیارب  یلاعت  يادخ  يرای  هب  هک  نانچ  تسا ، نآ  ّصاخ  هنوگ  هدـهاشم »  » زا روظنم 
ریغ یقارع و  خیش  مالسلا  راد  بقاثلا و  مّجنلا  راحب و  دننام  يددعتم  ياه  باتک  رد  هک  يرایـسب  عیاقو  نیب  فیرـش و  عیقوت  نیا  نیب 

زا يرایـسب  يارب  يربک  تبیغ  نامز  رد  هدـهاشم  عوقو  رب  دـنراد  تلـالد  عیاـقو  نآ  هک  تسین ، یتاـفانم  چـیه  هدـیدرگ  رکذ  اـه  نآ 
ام هب  ار  شتعافـش  رادـید و  یلاعت  يادـخ  دـنا ، هدـمآ  لیان  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لجع  ترـضح -  نآ  ياقل  فرـش  هب  هک  ینانمؤم 

.تسا اعد  هدننک  تباجا  کیدزن و  شناگدنب  هب  وا  هک  دیامرف  يزور 

ضرعتم درادن  يزاین  هک  دنا ، هدرک  دای  يدیعب  هوجو  اه  نیا  نیب  عمج  رد  و 
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.تسادخ زا  قیفوت  تسا و  حضاو  شلها  يارب  روط ، هوک  هّلق  رب  رون  نوچمه  میتشاد  نایب  ار  هچنآ  .مینک و  در  میوش و  اه  نآ 

و نامیا ، لها  همه  يارب  ندوب  التبا  لحم  دوجو  اب  هلأسم  نیا  هک : نیا  مود  تبیغ  رد  هّصاـخ  تباـین  ّتیباـب و  ندـش  عطق  لـیالد  زا  و 
حیرصت روط  هب  هک  هدرکن  لقن  مه  ربخ  کی  نامز  نیا  ات  مالـسلا  مهیلع  همئا  نامز  زا  ام  ياملع  زا  سک  چیه  نآ ، هب  نتـشاد  مامتها 

هب هدرک و  رایـسب  عّبتت  ثیدح  ناظفاح  املع و  هک  نیا  اب  دیامن ، تلالد  مود  تبیغ  نامز  رد  هّصاخ  تباین  عوقو  رب  هراشا  ای  حـیولت  ای 
رد هک  تسا  یبادآ  یئزج و  بلاطم  رب  لمتـشم  هک  يرابخا  هک  اجنآ  ات  دنا  هدـیزرو  مامتها  اه  نآ  تیاور  نیودـت و  ثیداحا و  لقن 

، دنا هدومن  طبض  زین  ار  تسا  اه  نآ  ریغ  تایاکح و  اه و  هّصق  رب  لمتشم  هک  يرابخا  و  دیآ ، یم  شیپ  ناسنا  يارب  رت  مک  رمع  مامت 
ثیداحا بتک  رد  رگشهوژپ  رب  هک  اه …  نیا  ریغ  و  دنا ، هدرک  طبض  زین  ار  لوهجم  نایوار  رب  لمتشم  فیعض و  رابخا  هک  اجنآ  ات  و 

تبیغ نامز  رد  هّصاخ  تباین  تلاکو و  عوقو  مدـع  هب  دوش  یم  لصاح  ناـنیمطا  اـه  نیا  همه  هظحـالم  اـب  .تسین و  هدیـشوپ  راـثآ  و 
یفاک نامیارب  نیمه  و  مینک ، دامتعا  طقف  هجو  نیمه  رب  میتسناوت  یم  میتشادن  اعّدـم  نیا  رب  یلیلد  ضرف  رب  رگا  هک  يروط  هب  يربک 

.دوب

هدنزرا هدعاق  نیا  و  تسا ، لیلد  ندوبن  رب  لیلد  دوخ  تسا ، مومع  هبناج  همه  يالتبا  دروم  هک  ییاج  رد  لیلد  نتفاین  هک  نیا  لصاح 
 - دوخ روما  همه  رد  القع  زین  و  دـنا ، هدرک  دامتعا  نادـب  هتـسج و  دانتـسا  نآ  رب  لوصا  ياـملع  ِلوحف  زا  یعمج  هک  تسا ، یمهم  و 

، تسا ناش  ترشاعم  تشیعم و  ترخآ و  ایند و  هب  طوبرم  هچنآ 
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شواک وجتـسج و  زا  سپ  یتقو  دـننک ، یم  کش  هک  يزیچ  ره  رد  هک  دـنراد ، هتـشاد و  اکتا  نآ  رب  راـصعا -  اـه و  ناـمز  ماـمت  رد 
یعوضوم رد  لماک  يوجتسج  یـسررب و  زا  سپ  یلقع  بحاص  چیه  يارب  ًالامجا  .دنیامن  یم  مکح  نآ  مدع  هب  دنتفاین  نآ  رب  یلیلد 

مکح رد  يدیدرت  لّمأت و  چیه  دـنک ، تلالد  دوصقم  رب  هک  يزیچ  هب  نتفاین  تسد  و  تسا ، مدرم  مومع  هبناج  همه  يالتبا  دروم  هک 
داهتجا و و  دـنراد ، زاین  نادـب  تما  هچنآ  نایب  هب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  مامتها  اب  صوصخ  هب  دـنام ، یمن  یقاب  لیلد  ندوبن  هب  ندرک 

.تسا هدیسر  ناشیا  هب  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  مالس  ناش -  ناماما  زا  هچنآ  ندرک  لقن  هب  املع  مامتها 

ندـش لخاد  تقیرط و  خیـش  اب  تعیب  بوجو  زا  دـننک  یم  اعّدا  نایفوص  هچنآ  نالطب  بلطم  نیا  رد  ربدـت  لصا و  نیا  رد  لّمأت  اب  و 
هقرف هچنآ  نـالطب  نینچ  مه  .میتـشاد و  ناـیب  رت  شیپ  هک  ناـنچ  ددرگ ، یم  مولعم  تیارب  صوصخ  روط  هب  صخـش  نآ  تعاـطا  رد 

یم صلاخ  هعیـش  ار  صخـش  نآ  تسا و  بجاو  نامز  ره  رد  یّـصاخ  صخـش  زا  يوریپ  : » دنیوگ هک  دش  مولعم  دـنراد  اعدا  هّیخیش 
نیا رب  یلیلد  نوچ  دـشاب .» یم  نامیا  مراهچ  نکر  صخـش  نآ  نتخانـش  و  تسا ، ماما  تافـص  هنییآ  وا  هک  دـنرادنپ  نینچ  و  دـنمان ،

رب ار  ام  هک  میراتـساوخ  یلاعت  يادـخ  زا  تسا ، هدـش  نایب  دوخ  ياج  رد  هک  نانچ  تسه ، نآ  نالطب  رب  لیلد  هکلب  تسین ، اه  هتفگ 
.دیامرف ظوفحم  ار  ام  ناطیش  ياه  هسوسو  زا  درادب و  تباث  نامیا  تقیقح 

دییأت لالدتسا و  زین  يرگید  تایاور  هب  هتشذگ  بلاطم  يارب  ناوت  یم  و 
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زا  (1) یلاع حیحـص  دنـس  هب  هبیغلا  باتک  رد  هللا  همحر  ینامعن  میهاربا  نب  دمحم  لیلج  هقث  خیـش  هک  تسا  یتیاور  هلمج : زا  دروآ ،
: دومرف ترضح  نآ  میدش ، بایفرـش  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ماما  رـضحم  هب  مردپ  نم و  تفگ : هک  هدروآ  نانـس  نب  هَّللادبع 

دهاوخن تاجن  تریح  نآ  زا  یـسک  سپ  دـینیبن ؟ ار  يراکـشآ  هناشن  هدـننک و  تیادـه  ماما  هک  یلاح  رد  دوب  دـیهاوخ  هنوگچ  امش 
؟ مینک راکچ  ماگنه  نآ  رد  موش  تیادف  تسا ، الب  مسق  ادـخ  هب  نیا  تفگ : مردـپ   (2) .دـنک اعد  قیرغ  ياعد  هب  هک  نآ  رگم  تفای 

رما هک  نیا  ات  دـینک  کسمت  دـیراد  تسد  رد  هچنآ  هب  سپ  درک -  یهاوخن  كرد  ار  نامز  نآ  وت  هک  دـش -  نینچ  هاـگ  ره  دومرف :
(3) .دیآ حیحص  ناتیارب 

هدروآ تیاور  ار  نیا  زین  همعنلا  مامت  نیدلا و  لامک  باتک  رد  قودص  خیش  و 
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نب هَّللادبع  ار  ام  تفگ  ثیدح  دیوگ  ماّمه  نب  دمحم  ار  ام  تفگ  ثیدح  تسا : نینچ  ینامعن  خیش  تبیغ  رد  ثیدح  دنس  . 613 - 1
لیلج یگمه  نایوار  نیا  میوگ : یم  .نانـس  نب  هَّللادبع  زا  یـسیع  نب  داّمح  زا  ود  ره  فیرظ  نب  نسح  یـسیع و  نب  دّمحم  زا  رفعج 

{. فلؤم  } .ددرگ مولعم  ناتیارب  لاح  تقیقح  ات  دینک  هعجارم  لاجر  بتک  هب  رتشیب  عالطا  يارب  دنتسه ، هقث  ردقلا و 
نانـس نب  هَّللادـبع  زا  يرگید  ثیدـح  رد  قودـص  خیـش  میوگ : یم  دـنک .» اعد  قیرغ  ياعد  هب  هکنآ  رگم  : » هدومرف هکنیا  . 614 - 2

تیاده ماما  راکشآ و  هناشن  نودب  هک  دیسر  دهاوخ  امش  هب  يا  ههبش  نیا  زا  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : هک  هدروآ 
؟ تسا هنوگچ  قیرغ  ياعد  دیـسرپ : دنک ؛ اعد  قیرغ  ياعد  هب  هکنآ  رگم  تفای  دهاوخن  تاجن  نآ  زا  یـسک  دنام و  دـیهاوخ  هدـننک 

َبِّلَقُم ای  ْمیحَر  ای  نمْحَر  ای  هَّللا  ای  متفگ : نم  سپ  َکنید ، یلَع  یبلَق  ْتِّبَث  بولُْقلا  َبِّلَقُم  ای  ْمیحَر  ای  نمْحَر  ای  هَّللا  ای  دـیوگب : دومرف :
میوگ یم  هک  نانچ  یلو  تسا  اه  هدـید  اهلد و  هدـننک  نوگرگد  لجوزع  يادـخ  دومرف : َکـنید ، یلَع  یبلَق  ْتِّبَث  راـصبألاَو  بولُْقلا 

{. فلؤم  } َکنید یلَع  یبلَق  ْتِّبَث  بولُْقلا  َبِّلَقُم  ای  ْمیحَر  ای  نمْحَر  ای  هَّللا  ای  وگب :
.81 ینامعن ، تبیغ  . 615 - 3
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.(1) ددرگ حضاو  ناتیارب  رمأ  هک  نیا  ات  هدمآ : نآ  رد  و 

وا نیب  ریفس  ندش  عطق  ماما و  تبیغ  عوقو  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نداد  ربخ  رد  و  دینک ، لّمأت  فیرـش  ثیدح  نیارد  میوگ : یم 
هَّللا لجع  ماما -  روهظ  ماگنه  ات  دـنراد  تسد  رد  نینمؤم  هچنآ  هب  ندومن  کّـسمت  هب  نداد  روتـسد  و  يربک ، تبیغ  رد  مدرم  نیب  و 

ياملع يوریپ  اه و  تنـس  عورف و  لوصا و  زا  دـننآ  هب  رومأم  هک  تسا  نامه  دـنراد » تسد  رد  هچنآ   » زا روظنم  و  فیرـشلا -  هجرف 
 - نیعمجا مهیلع  هَّللا  مالس  نیرهاط -  همئا  رابخا  ناظفاح  لماع و 

نانس نب  هَّللادبع  ثیدح  رد  هک  نیا  : » دیوگ هراب  نیا  رد  ینانخس  زا  سپ  هک  هداد ، هجوت  دوصقم  نیا  رب  هرـس  سدق  ینامعن  خیـش  و 
هچنآ رب  تسه  یتلالد  ثیدح  نیا  رد  دینیبن ؟ ار  يراکشآ  هناشن  هدننک و  تیاده  ماما  هک  یلاح  رد  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  امش  هدمآ :

ایند زا  دندوب  هطـساو  نایعیـش  ماما و  نیب  هک  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  يارفـس  هک  هدمآ  شیپ  هک  تسا  ینایرج  هاوگ  هداد و  يور 
يراتفرگ نوچ  سپ  تسا ، هناشن  نامه  شتبیغ  لاح  رد  شنایعیش  ماما و  نیب  ریفس  هک  اریز  دش ، عطق  ناش  یگتسویپ  ماظن و  دنتفر و 

رهاظ مالـسلا  هیلع  قح  بحاص  هک  نیا  ات  دروخ  دـهاوخن  مشچ  هب  رگید  دـش و  هتـشادرب  اه  هناـشن  نآ  دیـسر ، تیاـهن  ّدـح  هب  قلخ 
 - مود تبیغ  راک  و  تشگ ، عقاو  دوب  هدیدرگ  مالعا  مالـسلا ] مهیلع  نیموصعم  يوس  زا   ] هدش و هتفگ  ام  هب  هک  یتریح  نآ  .ددرگ و 

یبای هار  شنیب و  هک  میناهاوخ  دنوادخ  زا  دش ، تسرد  دمآ -  دهاوخ  لصف  نیا  زا  دعب  ياه  ثیدح  رد  نآ  لیوأت  حرش و  هک 
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.(1) دهد » قیفوت  تسا  وا  يدونشخ  هیام  هچنآ  هب  ار  ام  شیوخ  تمحر  اب  دیامرف و  تیانع  ام  هب  يرتشیب 

هرارز زا   (2) یحیحـص دنـس  هب  نیدـلا  لامک  باتک  رد  قودـص  خیـش  هک  تسا  یتیاور  دـنراد  تلالد  دوصقم  رب  هک  یثیداحا  زا  و 
ُعَنْـصَی ام  هل : ُتلق  ْمُهُمامإ ، مُْهنَع  ُبیغَی  ٌنامَز  ِساّنلا  یلَع  یتأَی  دومرف : هک  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هَّللادـبع  یبا  ترـضح  زا  هدروآ 

نانآ زا  ناشماما  هک  دـسر  یم  ارف  مدرم  رب  ینامز  مَُهل ؛ َنَّیَبَتَی  یّتَح  ِهیَلَع  ْمُه  يذَّلا  ِرمـألاب  َنوُکَّسمتی  لاـق : ناـمَّزلا ؟ َکـِلَذ  ِیف  ُساـنلا 
هک يداقتعا ] و   ] رما نامه  هب  دومرف : دننک ؟ راکچ  نامز  نآ  رد  مدرم  متـشاد : هضرع  ترـضح  نآ  هب  دیوگ : هرارز  دوش ، یم  بیاغ 

(3) دوش راکشآ  ناشیارب  هک  نیا  ات  دننام  رادیاپ  دنتسه  نآ  رب 

هک نیا  ینعی  ددرگ ، یمرب  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  تسا  رتتـسم  ْمَُهل » َنَّیَبَتَی  یّتَح  : » مالـسلا هیلع  ماما  هدومرف  رد  هک  يریمـض  میوگ : یم 
ماما زا  تلاکو  هّصاخ و  تباین  یعّدم  هک  یسک  و  دننامب ، یقاب  دنا  هتشاد  هک  يداقتعا  رب  هک  تسا  نآ  تبیغ  نامز  رد  قلخ  فیلکت 

، تسا مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  و  ددرگ ، رهاظ  ناشماما  هک  نیا  ات  دنیامنن ، قیدصت  ار  دوش  مالـسلا  هیلع 
ات دننکن  يوریپ  دوش  مود  تبیغ  نامز  رد  ترضح  نآ  زا  هّصاخ  تباین  ای  تماما  یعّدم  هک  یسک  زا  تسا  بجاو  مدرم  رب  سپ 

ص:470

.83 ینامعن ، تبیغ  . 617 - 1
دمحم زا  حون  نب  بویا  زا  يریمح  رفعج  نب  هَّللادبع  ار  ام  دروآ  ثیدح  تفگ : هک  هدروآ  تیاور  شردپ  زا  قودص  خیش  . 618 - 2

لیلج هقث  یگمه  نایوار  نیا  و  مالـسلا …  هیلع  قداص  ماـما  نب  هَّللادـبع  یبا  ترـضح  زا  هرارز  زا  جاّرد  نب  لـیمج  زا  ریمع  یبا  نب 
{. هللا همحر  فلؤم   } .دنتسه ردقلا 

ح 44. باب 33 ، ، 2/350 نیدلا ، لامک  . 619 - 3

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 482 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_470_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_470_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_470_3
http://www.ghaemiyeh.com


یم رداص  شترـضح  زا  هک  یتازجعم  راثآ و  هدـیدرگ و  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناردـپ  زا  هک  ییاه  هناشن  لیالد و  اب  هک  یماـگنه 
.دیآ مولعم  تسرد و  شروهظ  رما  دش -  یم  رداص  شیمارگ  ناردپ  زا  هک  نانچمه  دوش - 

ترضح تفگ : هک  هدروآ  بلغت  نب  نابا  زا  دوخ  دنس  هب  هرس  سدق  قودص  خیـش  هک  تسا  یتیاور  زین  میدرک  دای  هچنآ  لیالد  زا  و 
هک اجنآ  ات  دسر …  یم  مدرم  هب  نامز  نآ  رد  يا  هطبس  هک  دمآ  دهاوخ  مدرم  رب  ینامز  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبع  یبا 

يوار ناتماما ، تبیغ  و  دوش ] مدرم  داقتعا  یتسس  هیام  هک  ینامز  هلـصاف   ] ترتف دومرف : تسیچ ؟ هطبـس  متـشاد : هضرع  دیوگ : يوار 
ناتیارب ار  نات  هراتس  دنوادخ  هک  نیا  ات  دینامب  یقاب  دیتسه  نونکا ]  ] هچنآ رب  دومرف : مینک ؟ راکچ  نایم  نآ  رد  مدرک : ضرع  دیوگ :

.دزاس علاط 

دنس هب  هللا  همحر  ینامعن  خیش  هک  تسا  یتیاور  نایب  نیا  رب  لیلد  .تسا و  مالسلا  هیلع  ماما  روهظ  هراتس ؛ عولط  زا  روظنم  میوگ : یم 
ات دیـسر …  دهاوخ  يا  هطبـس  خ ل] ناهج -   ] مدرم هب  نابا  يا  دومرف : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بلغت  نب  نابا  زا  دوخ 

يوس هب  دومرف : مینک ؟ راکچ  نایم  نآ  رد  و  مینک ؟ راتفر  هنوگچ  ماگنه  نآ  رد  سپ  مدرگ : تیادف  متـشاد : هضرع  دـیوگ : هک  اجنآ 
.(1) .دروایب ناتیارب  ار  نآ  بحاص  دنوادخ  هک  یماگنه  ات  دیروآ  يور  دیتسه  نآ  رب  هچنآ 

مالـسلا هیلعرقاـب  رفعجوبا  ترـضح  ناـمیالوم  زا  یحیحـص  دنـس  هب  هللا  همحر  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  مالـسالا  هقث  هک  یتـیاور  و 
عولط يرگید  هراتس  دنک  بورغ  يا  هراتس  هاگ  ره  هک  میتسه  نامسآ  ناگراتس  نوچمه  ام  انامه  دومرف : هک  هدروآ 
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سپ دزاس ، بیاغ  امش  زا  ار  نات  هراتـس  دنوادخ  دیـشکب  ار  نات  ياه  ندرگ  دینک و  هراشا  نات  ناتـشگنا  اب  هک  هاگ  نآ  ات  دیامن ، یم 
ار ناتراگدرورپ  درک  عولط  نات  هراتـس  هاگ  ره  سپ  تسا ، مادـک  زا  مادـک  دوشن  هتـسناد  هک  دـنوش  ناـسکی  بلطملادـبع  نادـنزرف 

(1) .دییوگ ساپس 

هراتـس ددرگ  بیاـغ  يا  هراتـس  هاـگره  هک  مینامـسآ  ناگراتـس  نوچمه  اـم  اـنامه  هدروآ : تیاور  نینچ  نیا  یناـمعن  خیـش  ار  نآ  و 
امش زا  ار  نات  هراتس  دنوادخ  دیدیـشک  الاب  ار  نات  ناوربا  دیدومن و  هراشا  نات  ناتـشگنا  اب  هک  یهاگ  ات  درک ، دهاوخ  عولط  يرگید 
دـش علاـط  ناـت  هراتـس  نوـچ  و  تـسا ، مادـک  زا  مادـک  هـک  یـسانشن  سپ  دـندرگ ، ناـسکی  بلطملادـبع  نادـنزرف  دزاـس و  بیاـغ 

(2) .دییوگ دمح  ار  ناتراگدرورپ 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک : مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدروآ ، دوخ  دنـس  هب  ینامعن  زین  و 
هراتس هک  ماگنه  نآ  ات  دیامن ، عولط  يرگید  هراتس  دنک  بورغ  يا  هراتس  هاگ  ره  تسا ، نامسآ  ناگراتس  نوچمه  نم  نادناخ  ِلَثَم 

هب  ] دسر و ارف  ار  وا  گرم  هتـشرف  دینک  هراشا  يو  هب  ناتـشگنا  اب  دـیزودب و  وا  هب  اه  مشچ  امـش  نوچ  سپ  دـنک  عولط  ناشیا  زا  يا 
هک ینادن  و  دننامب ، ناسکی  بلطملادبع  نادنزرف  دنام و  دیهاوخ  لاح  نیا  رب  ار  ناتراگزور  زا  ینارود  سپـس  دربب ، [ شرگید يارس 

(3) .دیریذپب ار  وا  دییوگ و  دمح  ار  يادخ  سپ  دوش ، راکشآ  نات  هراتس  ماگنه  نآ  رد  تسا ، مادک  زا  مادک 
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رد هک  یـسک  تسین  زیاج  سک  چـیه  يارب  هک  دـش  مولعم  ربتعم  حیحـص  تایاور  نیا  زا  وا  ياـیلوا  تکرب  هب  دـنوادخ و  يراـی  هب  و 
.دیامن قیدصت  ار  دوش  هّصاخ  تباین  یعّدم  يربک  تبیغ  نامز 

مئاق يارب  دومرف : هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یحیحص  دنس  هب  هللا  همحر  ینیلک  لجا  خیـش  هچنآ  تسا  نآ  رب  دهاش  زین  و 
، شنایعیش ّصاوخ  رگم  دناد  یمن  ار  وا  ياج  لّوا  تبیغ  رد  تّدمزارد ، يرگید  و  تّدم ، هاتوک  یکی  تسه ، تبیغ  ود  مالـسلا  هیلع 

(1) .دسانشن ار  شیاج  یسک  وا  یلاوم  صاوخ  زج  مود  تبیغ  رد  و 

اریز دنبانج ، نآ  رازگتمدخ  هک  دنتسه  یناسک  یلاوم  صاوخ  زا  ترضح  روظنم  ایوگ  : » دیوگ ثیدح  نیا  لقن  زا  سپ  یفاو  ّفلؤم 
شنایعیش يارب  ار  تاعیقوت  هک  هتـشاد  ییارفُـس  ترـضح  نآ  لّوا ، تبیغ  رد  اّما  دنرادن ، بانج  نآ  يوس  هب  یهار  نایعیـش  ریاس  هک 

هب تفاـی ، تاـفو  دیعـس  نب  ناـمثع  نوچ  و  هدوب ، هنع  هللا  یـضر  يرْمَع  دیعـس  نب  ناـمثع  رمعوبا و  ریفـس ، نیلوا  و  دـنا ، هدروآ  یم 
یلع نسحلاوبا  هب  مساقلاوبا  و  داد ، تیاصو  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  هب  رفعجوبا  و  درک ، تیصو  نامثع  نب  دمحم  رفعجوبا  شرسپ 

: تفگ يو  دهد ، تیصو  دنتـساوخ  وا  زا  دش  کیدزن  يرمـس  توف  نوچ  و  درپس ، ّتیـصو  هیلع -  هَّللا  ناوضر  يرمـس -  دمحم  نب 
هتـشگ عقاو  يرمـس  توف  زا  سپ  هک  تسا  نیمه  يربک  تبیغ  سپ  دناسر ، دـهاوخ  رخآ  هب  ار  نآ  دوخ  هک  تسا  يرما  ار  دـنوادخ 

«. تسا

نب رمع  زا  دوخ  دنس  هب  قودص  هچنآ  دراد  تلالد  دوصقم  نیا  رب  زین  و 
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هک یلاح  رد  يدرک  ماش  حبـص و  هاـگ  ره  دومرف : هک  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هَّللادـبع  یبا  ترـضح  زا  هدروآ  تیاور  زیزعلادـبع 
یم نمـشد  رت  شیپ  هک  یـسک  ضغب  رب  و  رادـب ، تسود  یتـشاد  یم  تسود  ار  هک  ره  سپ  ییاـمن  ادـتقا  وا  هب  هـک  ینیبـن  ار  یماـما 

(1) .دزاس راکشآ  ار  وا  لجوّزع -  يادخ -  هک  نیا  ات  شاب  یقاب  یتشاد 

هیلع قداص  ماما  هَّللادـبع  یبا  ترـضح  زا  هدرک  دای  ار  وا  هک  یـسک  زا  روصنم  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاـک  لوصا  رد  هللا  همحر  ینیلک  و 
میامن ادتقإ  وا  هب  هک  منیبن  یماما  هک  یلاح  رد  مدرک  ماش  حبص و  هاگ  ره  مدیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  دیوگ : يوار  هک  هدروآ  مالـسلا 
نمـشد یتشاد  یم  نمـشد  ًالبق  هک  ار  سک  ره  رادـب و  تسود  يا  هتـشاد  یم  تسود  رت  شیپ  هک  ار  سک  ره  دومرف : منک ؟ راـکچ 

.(2) دیامرف راکشآ  ار  مالسلا ) هیلع  ماما   ) وا لجوّزع -  يادخ -  هک  نیا  ات  رادب 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعابا  ترضح  تفگ : هک  هدروآ  روصنم  شردپ  زا  لقیـص  روصنم  نب  دمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  و 
رت شیپ  ار  هکره  سپ  ینیبـن  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  زا  یماـما  هـک  یلاـح  رد  يدرک  ماـش  حبـص و  يزور  هاـگره  دوـمرف :

حبص ره  و  نک ، يوریپ  يا  هتشاد  يوریپ  سک  ره  زا  شاب و  نمشد  يا  هتشاد  ینمشد  سک  ره  اب  رادب و  تسود  یتشاد  یم  تسود 
.(3) شاب جَرَف  رظتنم  ماش  و 

دـشاب هتـشاد  ار  هّصاخ  تباین  ّتیباب و  ای  تماما  ياعدا  هک  یـسک  زا  تبیغ  نامز  رد  هک  دـننک  یم  رما  ام  هب  تاـیاور  نیا  میوگ : یم 
يادخ هک  نیا  ات  مینکن ، يوریپ 
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رت شیپ  ار  هک  ره  سپ  : » مالـسلا هیلع  ماما  شیامرف  هک  اریز  دـنادرگ ، رهاـظ  ار  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لـجع  شرظتنم -  ّیلو  یلاـعت 
ای تماما  زا  یّـصاخ  هبترم  دوخ  يارب  هک  یـسک  يوریپ  ّتبحم و  كرت  بوجو  زا  تسا  هیانک  رادب » …  تسود  یتشاد  یم  تسود 

شتوعد نکم و  يوریپ  وا  زا  دنک  اعّدا  یّـصاخ  ماقم  شدوخ  يارب  یـسک  رگا  ینعی  دنک ، اعّدا  هّمات  تبیغ  نامز  رد  ار  هّصاخ  تباین 
هدیشوپ دنتسه  انشآ  نخس  ياه  هویـش  اب  هک  مهف  لها  رب  هک  نانچ  وا ، ياعدا  بیذکت  ینعم  تسا  نیا  و  ریذپم ، يراک  چیه  يارب  ار 

.تسین

هب هللا  همحر  ینامعن  هک  تسا  یتیاور  تسه ، يا  هراشا  تلالد و  هّمات  تبیغ  رد  ترافـس  ندـش  عطق  رب  اه  نآ  رد  هک  یثیداـحا  زا  و 
تبیغ ود  ار  رما  نیا  بحاص  دومرف : هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبع  یبا  ترـضح  زا  یفعج  رمع  نب  لّضفم  زا  دوخ  دنس 

یـضعب و  هدش ، هتـشک  دـنیوگ : یـضعب  و  هدرم ، دـنیوگ : [ مدرم زا   ] یـضعب ات  دـشک  یم  لوط  ردـق  نآ  ود  نآ  زا  یکی  دوب ، دـهاوخ 
ریغ تسود و  زا  دباین -  عالطا  شهاگیاج  رب  و  یکدـنا ، دادـعت  رگم  دـنامن  یقاب  شباحـصا  زا  وا  رما  رب  سپ  هدـش ، دوقفم  دـنیوگ :

.(1) دراد هدهع  رب  ار  شراک  هک  يرازگتمدخ  نآ  رگم  تسود - 

.دوب یفاک  دنک  لمأت  نآ  رد  هک  یسک  يارب  نیمه  دش ، یمن  تیاور  ثیدح  نیا  زج  تبیغ  هرابرد  رگا  و  دیوگ : هللا  همحر  ینامعن 

دوس رپ  يا  هّمتت 

فیرشلا هجرف  هَّللا  لجع  بحاص -  ترضح  زا  صاخ  روط  هب  مهنع -  یلاعت  هَّللا  یضر  هدش -  دای  ّتیـصخش  راهچ  نیا  هک  یتسناد 
نیتسخن تبیغ  نامز  رد  - 
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تباث ترـضح  نآ  زا  ناشیا  تلاکو  تباین و  اه  نآ  دزن  نوچ  دندومن ، یم  عوجر  ناشیا  هب  دوخ  روما  رد  نایعیـش  و  دنا ، هدوب  بیان 
طسوت هک  دمحم  شرسپ  (1) و  دیعـس نب  نامثع  دروم  رد  هک  نانچ  تفای ، توبث  ناشیارب  مالـسلا  هیلع  ماما  ّصن  هب  نیا  و  دوب ، هدش 

هیلع ماما  رما  هب  نامثع  نب  دمحم  طسوت  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  دروم  رد  و  دش ، ماجنا  مالسلا  امهیلع  يرکـسع  ماما  يداه و  ماما 
نیا زا  و  داد ، تیاصو  مالـسلا  هیلع  ماما  رما  هب  يرمـس  دمّحم  نب  یلع  نسحلاوبا  دروم  رد  حور  نب  نیـسح  و  تشگ ، ماجنا  مالـسلا 

(2) .تسا هدیدرگ  رکذ  تبیغ  ُبتُک  رد  تازجعم  نآ  و  دش ، رهاظ  يرایسب  تازجعم  هللا  همحر  باون 

حیرـصت هعیـشلا  عیبر  باتک  رد  سوواط  نب  دیـس  و  تسا ، هدومن  تیاکح  وا  زا  دوخ  لاـجرلا  عمجم  باـتک  رد  سوواـط  نب  دیـس  و 
و تسا ، هدومن  تیاـکح  وا  زا  دوخ  لاـجرلا  عمجم  باـتک  رد  هَّللا  تیاـنع  یلوم  هک  ناـنچ  هدـش  رهاـظ  ناـنآ  زا  یتازجعم  هک  هدرک 

ّصن ینعی ؛ دوش : یمن  تباث  قیرط  هس  زا  یکی  اب  زج  هّصاخ  تباین  تلاکو و  دـیدرت  نودـب  هللا و  همحر  ام  ياـملع  رگید  روط  نیمه 
زا يرایسب  دوبن  نینچ  هاگ  ره  و  دنک ، یم  اعّدا  ار  هّصاخ  تباین  هک  یـسک  تسد  رب  هزجعم  ندش  راکـشآ  ای  وا ، ّصاخ  بیان  ای  ماما ،
زا عیقوت  تشگ و  تباث  ناش  ییوگغورد  هک  داتفا  قاّفتا  نیا  يا  هّدـع  يارب  هک  نانچمه  دـندرک ، یم  اـعّدا  ار  ماـقم  نآ  ناتـسرپایند 

بتک رد  ناشیاه  مسا  هک  نارگید  يریمن و  يریـصن و  دننام : تفای ، رودص  نانآ  زا  يرازیب  تنعل و  رب  ینبم  مالـسلا  هیلع  ماما  يوس 
.دنک هعجارم  اه  باتک  نآ  هب  تسا  لیام  هک  ره  تسا ، هدمآ  دای  تبیغ 
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هریـس و  عامجإ ، و  مالـسلا ، مهیلع  ناماما  ربمغیپ و  صوصن  اب  یلو  دـش ، هتـسب  هّصاخ  تباـین  تلاـکو و  ِباـب  يربک  تبیغ  رد  اـّما  و 
تباث مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ثیداحا  نایوار  و  نید ، نایماح  هتفای ، هر  ياهقف  لماع و  ياملع  يارب  هّماع  تباـین  هیعطق ، هلـصّتم 

.دنیامن هعجارم  نانآ  هب  دنراد  زاین  ناشنید  رما  زا  هچنآ  رد  تسا  بجاو  نینمؤم  مومع  رب  سپ  تسا ، هدیدرگ 

هک هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هدومرف  دننام  تسا ، روکذـم  ثیدـح  هقف و  بتک  رد  هدـش  دراو  نانآ  هرابرد  هک  یتایاور  اّما  و 
دـنیآ و یم  نم  زا  سپ  هک  نانآ  دومرف : دـننایک ؟ وت  يافلخ  هَّللا  لوسر  ای  دـش : هتفگ  زرمایب » ارم  ياـفلخ  ایادـخ  راـب  تفگ : راـب  هس 

.دننک تیاور  ارم  ّتنس  ثیدح و 

تّجح نانآ  هک  دینک  هعجارم  نامثیدـح  نایوار  هب  اه  نآ  رد  سپ  دوش  یم  عقاو  هک  یثداوح  اّما  و  هدـمآ … « : فیرـش  عیقوت  رد  و 
.دنا هدش  طبض  هدمآ و  دوخ  ياهاج  رد  هک  يرگید  ثیداحا  (1) و  «. ناشیا رب  دنوادخ  تّجح  نم  دنیامش و  رب  نم 

هتکن ود 

: دوش هداد  رکذت  هتکن  ود  تسا  هتسیاش  اجنیا  رد 

یتافرـصت بصانم و  مامت  ینعی  تسا ، تباث  تبیغ  نامز  رد  اهقف  يارب  هّماع  تیالو  هک  دـننآ  رب  ام  ياـملع  زا  يا  هدـع  هک  نیا  لّوا :
هّماع تباین  ناشیا  رظن  هب  هک  تسا -  هدـش  جراخ  لیلد  اـب  هچنآ  رگم  دـشاب -  یم  زین  ناـنآ  يارب  تسه  مالـسلا  هیلع  ماـما  يارب  هک 

رب یـصاخ  لیلد  هک  يدراوم  رد  دنا : هتفگ  و  هدرک ، یفن  ار  نآ  رگید  يا  هدـع  .تسا و  هدـش  انثتـسا  لیالد  اب  هچنآ  رگم  تسا  تباث 
اهقف يارب  تباین  دنک  تلالد  نآ 
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نیمه قح  .هدـیدرگ و  رکذ  دوخ  ياـج  رد  هک  اـه  نیا  ریغ  تاـعفارم و  رد  مدرم  نیب  ندرک  مکح  نداد و  اوـتف  دـننام : تسا ، تباـث 
.میا هدرک  نایب  هقف  رد  هک  نانچ  دنا ، هتسج  کسمت  نآ  هب  لّوا  هدع  هچنآ  ندوب  فیعض  تهج  زا  تسا 

هجرف هَّللا  لـجع  تّـجح -  ترـضح  زا  هّصاـخ  تباـین  يرگید  سک  اـی  شدوـخ  يارب  اـم  بهذـم  لـها  دارفا  زا  یکی  هاـگ  ره  مود :
تایرورض زا  يربک  تبیغ  رد  هّصاخ  تباین  ندش  عطق  دنادب  هچنانچ  سپ  دنک ، اعدا  ترضح  نآ  مود  تبیغ  نامز  رد  ار  فیرشلا - 

رد عراش  بیذکت  مزلتـسم  راک  نیا  هکنوچ  تسا ، دادترا  رفک و  هب  موکحم  دوش  هّصاخ  تباین  یعّدم  لاح  نیا  رد  و  تسا ، بهذـم 
دننام یّـصاخ  لیلد  ببـس  هب  ار  نآ  رگا  روط  نیمه  .دـشاب و  یم  رفک  لاکـشا  فـالخ و  نودـب  نیا  و  تسا ، نآ  ماـکحا  زا  یـضعب 

بیذـکت مزلتـسم  زین  اجنیا  هک  اریز  دـنک ، اعّدا  تبیغ  نیا  رد  ار  هّصاخ  تباین  دـناد  یم  ار  نیا  هک  نیا  اـب  و  دـنادب ، راـبخا  عاـمجإ و 
يا ههبـش  وا  يارب  و  درکن ، ادیپ  نیقی  نآ  هب  مه  رگید  لیالد  زا  و  تسا ، بهذم  تاّیرورـض  زا  نیا  هک  دنادن  رگا  یلو  .تسا  ربمغیپ 

هارمگ دیدرت  نودب  درک ، اعّدا  يرگید  ای  شدوخ  يارب  ار  نآ  دش و  رکنم  يربک  تبیغ  رد  ار  هّصاخ  تباین  ندش  عطق  هک  دمآ  شیپ 
، تسا لاکشا  دروم  لمأت و  ياج  نآ  فرص  هب  مالسا  زا  شجورخ  دادترا و  توبث  یلو  یهارمگ ، تلالض و  لها  ریاس  دننام  تسا ،
رفک و يارب  یّلقتسم  ببس  تسا  يرورـض  نیملـسم  مومع  دزن  هک  يزیچ  راکنا  هک  نیا  هدیـسرن  توبث  هب  یعرـش  لیالد  رد  هک  اریز 

هک تسا  رفک  بجوم  يرورض  راکنا  هک  یتروص  رد  هکلب  بهذم ، يرورض  راکنا  هب  دسر  هچ  ات  دشاب  دادترا 
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مکح نّنست  لها  یناملسم  هب  يور  نیمه  زا  دشاب ، تسا  هدروآ  هچنآ  زا  یضعب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  قیدصت  مدع  مزلتـسم 
هیلع نینمؤملاریما  لصفالب  ینیـشناج  تفـالخ و  نآ  و  تسا ، يرورـض  اـم  رظن  هب  هک  دـنرکنم  ار  يزیچ  اـه  نآ  هک  نیا  اـب  دوش  یم 

لیـصفت نیا  هب  یلیبدرا  سّدقم  انالوم  ردقیلاع  ققحم  راوگرزب و  هیقف  .دشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  تبـسن  مالـسلا 
هدش لئاق  اهقف  زا  يرگید  هدع  .دنا و  هتفریذپ  ار  لوق  نیا  زین  اهقف  زا  یعمج  و  هدـیدرگ -  تیاکح  يو  زا  هچ  نآ  ربانب  هدـش -  لئاق 

دانتـسا يرابخا  هب  نانیا  .نآ  لاثما  نیتداهـش و  زا  یکی  راکنا  دننام  تسا ، رفک  يارب  یّلقتـسم  ببـس  مالـسا  يرورـض  راکنا  هک  دـنا 
.ملاعلا وه  یلاعت  هَّللا  و  دوش ، یم  لوکوم  دوخ  ياج  هب  نخس  لیصفت  و  تسا ، رصاق  ناشیا  ياعّدم  رب  تلالد  زا  هک  دنا  هتسج 

نامیا تیفاع و  اب  ترضح  نآ  رادید  تساوخرد  مود : داتفه و 

نامیا تیفاع و  اب  ترضح  نآ  رادید  تساوخرد  مود : داتفه و 

تیفاع و لاح  رد  ار   - فیرشلا هجرف  هَّللا  لجع  نامزلا -  بحاص  نامیالوم  رادید  هک  ییامن  تلئـسم  لجوّزع -  يادخ -  زا  هک  نیا 
: دریگ یم  رارق  یسررب  دروم  بلطم  ود  اجنیا  رد  سپ  دیامرف ، يزور  وت  هب  نامیا 

.ناّنم يادخ  زا  شروهظ  نامز  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  رادید  هب  ندش  لیان  بلط  بابحتسإ  یکی :

رب .دیامرف و  يزور  وت  هب  یـشاب  هتـشاد  نامیا  تیفاع و  هک  یلاح  رد  ار  رادـید  نآ  هک  ییامن  تلئـسم  لاعتم  يادـخ  زا  هک  نیا  مود :
دنک یم  تلالد  لّوا  بلطم 
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ياعد رد  هک  نانچ  هدمآ ، دوش  هدناوخ  تبیغ  نامز  رد  ات  دـنا  هدومرف  میلعت  نایعیـش  هب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هک  ییاهاعد  رد  هچنآ 
نآ ایادخ ! هَدیمَحلا ؛» َهَّرُغلاَو  َهَدیـشَّرلا  َهَْعلَّطلا  ِینِرأ  َّمُهَّللَا  : » میناوخ یم  نینچ  هدیدرگ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  يدـهع 

.(1) يامنب …  نم  هب  ار  نینزان  هرهچ  نآ  دیشر و  تعلط 

َكْرمأ َِّیلَو  ِینَیُِرت  ْنأ  َُکلَئـسأ  ّینإ  َّمُهَّللَا  : » هدمآ نینچ  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رمألا  بحاص  ترـضح  زا  هک  يرْمَع  ياعد  رد  و 
 … دشاب ذفان  شنامرف  هک  یلاح  رد  ییامنب  نم  هب  ار  ترما  ّیلو  هک  مراد  تلئسم  وت  زا  ایادخ ! (2) ؛ ِْرمألا » َِذفان  ًارِهاظ 

، تسا نامیا  ّتبحم  مزاول  زا  رما  نیا  هک  نیا  رب  هفاضا  دوش ، یم  نخـس  ندـش  ینـالوط  بجوم  اـه  نآ  رکذ  هک  يرگید  ياـهاعد  و 
یم لّسوت  دراد  ناوت  رد  هچ  ره  هب  هار  نیا  رد  و  دنیبب ، ار  شیوخ  بیبح  تسود و  هظحل  ره  رد  هک  دراد  قایتشا  یتسود  ره  هک  اریز 

.دشاب یم  تجاح  مهم و  ره  هب  ندیسر  هلیسو  تکرب و  ریخ و  ره  دیلک  هک  تسا  تلئسم  اعد و  لیاسو  نآ  هلمج  زا  و  دیوج ،

یم رما  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  روهظ  جَرَف و  لیجعت  يارب  اـعد  هک  یلیـالد  ماـمت  دـنک  یم  تلـالد  ثحب  دروم  بلطم  رب  زین  و 
نمـضتم یـشاب  هدنز  شروهظ  ماگنه  رد  هک  دیامرف  يزور  وت  هب  یلاح  رد  ار  شرادید  دـنوادخ  هک  نیا  هب  ندرک  اعد  نوچ  دـننک ،

رب .دـنوش و  یم  مه  نیا  لـماش  دـنراد  تلـالد  نآ  ِناـحجُر  دـیکأت و  رب  هک  یلیـالد  سپ  تسه ، شروهظ  جَرَف و  لـیجعت  يارب  اـعد 
یبا ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  هللا  همحر  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  مالسالا  هقث  هچنآ  دراد  تلالد  مود  بلطم 

ص:480
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شیوزرآ سپ  تشاد ، ار  مالسلا  هیلع  مئاق  [ ندید  ] ياّنمت امـش  زا  یـسک  هاگ  ره  دومرف : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبع 
مئاق ندمآ  داتسرف و  تمحر  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  دنوادخ  هک  اریز  دنیبب ، ار  بانج  نآ  تیفاع  رد  هک  دشاب  نینچ 

(1) .دوب دهاوخ  تمقن  مالسلا  هیلع 

اه نآ  هک  یتروص  رد  دریگب -  ماـقتنا  نیملاـظ  نارفاـک و  زا  هک  دومنن  رما  ار  شربمغیپ  دـنوادخ  هک  نیا  بلطم  حیـضوت  میوگ : یم 
ْمُْهلِْهمأ َنیِِرفاکلا  ِلِّهَمَف  : » دومرف وا  هب  باطخ  و  داتـسرف ، تمحر  نایملاع  يارب  ار  ترـضح  نآ  هکلب  دندرک -  یمن  گنج  هب  عورش 

و تخادنا ، ریخأت  هب  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  روهظ  نامز  ات  ار  ماقتنا  هک  .هد  تلهم  ار  نارفاک  یکدنا  [ لوسر يا   ] سپ (2) ؛ ًادیَوُر »
رومأم مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  یلو  داد ، یم  روتـسد  مدرم  اب  ندرک  ارادم  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دمآ  یم  لیئربج  هچ  ره 

هک تسین  نینچ  دنیبب  ار  بانج  نآ  نارود  سک  ره  نیاربانب  دهد ، رفیک  دـنا  هدرک  یم  هچنآ  هب  ار  یموق  ره  ات  تسا  نتفرگ  ماقتنا  هب 
لجوّزع يادخ -  هک  نانچ  دوب ، دهاوخ  باذع  تمقن و  مدرم  رتشیب  يارب  هکلب  دشاب ، تراشب  تمحر و  شیارب  ترـضح  نآ  ندید 

باذـع نآ  زا  ریغ  میناشچب  ار  ناـنآ  رت  کـیدزن  باذـع  زا  و  (3) ؛ ِرَبْکَألا » ِباَذَعلا  َنوُد  یَنْدألا  ِباَذَـعلا  َنِم  مُهَّنَقیِذـَُنلَو  : » دـیامرف - 
مدرم تسا و  دایز  رایـسب  تاّیلب  اه و  تنحم  نامزلارخآ  رد  نوچ  و  تسا ، رایـسب  هراب  نیا  رد  تایاور  تایآ و  و  تمایق .]  ] رت گرزب 

هاگ شزغل  ضرعم و  رد 

ص:481
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 - لجوّزع يادـخ -  زا  ار  اه  نآ  زا  یتمالـس  تیفاع و  هک  دـنا  هدومرف  رما  ناشنایعیـش  هب  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  دـنراد ، رارق  اـه  نآ 
معنتم و بانج  نآ  ياقل  هب  ات  دندرگ ، لیان  دوخ  رَظتنم  ماما  رادید  هب  ندوب ؛ میلـست  یتمالـس  تیفاع و  ِلاح  رد  و  دنراد ، تساوخرد 
رب هک  یناسک  نید و  ناگدننک  لیدبت  رییغت و  ای  كاّکـش و  نافرحنم  رامـش  رد  و  دنـشاب ، نمیا  وا  تیانع  هیاس  رد  و  دنوش ، دنـسرخ 

ار نانآ  دریگ و  یم  ماقتنا  اه  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هک  دنریگن ، رارق  ناهارمگ ، هدش و  بضغ  [ دـنوادخ يوس  زا   ] اه نآ 
.داتفا دنهاوخ  دب  هاگیاج  نآ  هب  هک  تسا  منهج  تکاله  هاگلزنم  ناشراک  تبقاع  و  دنارذگ ، یم  ریشمش  مد  زا 

رکذت

هجو ود  زا  یکی  رب  تسا  نکمم  شروهظ  نامز  رد  نآ  نیبلاط  ناگدننک و  تلئـسم  يارب  ترـضح  نآ  ياقل  هب  یبایماک  هک  نادـب  و 
.دسرب شیاقل  هب  هدننک  تلئسم  نآ  سپ  دنادرگ ، کیدزن  ار  شروهظ  لاعتم  دنوادخ  هک  نیا  یکی : ددرگ : ماجنا 

مالـسلا هیلع  مئاق  ترـضح  روهظ  نامز  رد  ار  وا  لجوّزع -  يادـخ -  سپ  دـبای ، تافو  روهظ  زا  شیپ  هدـننک  تلئـسم  هک  نیا  مود :
ماما زا  هک  يدـهع  ياعد  رد  هک  نانچ  وا ، دـیما  شاداپ  وا و  ياعد  تباجا  تهج  زا  دـیآ  لیان  بانج  نآ  ياقل  هب  ات  دـنادرگ ، هدـنز 

.میدروآ دای  مراهچ  یس و  رما  رد  ار  روبزم  ياعد  ام  هدمآ ، ینعم  نیا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص 

دوس رپ  يا  هّمتت 

نآ ياقل  تسا  بحتسم  نینچ  مه  دیامن ، بلط  ار  شروهظ  نامز  رد  ترضح  نآ  ندید  هب  ندش  لیان  تسا  بحتسم  هک  روط  نامه 

ص:482
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: تسا هجو  دنچ  زا  نیا  رب  لیلد  و  دیامن ، تلئسم  ار  شتبیغ  نامز  رد  يرادیب  ای  باوخ  رد  بانج 

ِینوُعدا ْمُکُّبَر  َلاقَو  : » یلاعت يادخ  هدومرف  دننام  دراد ، تلالد  یعورشم  راک  ره  يارب  ندرک  اعد  بابحتسا  رب  هچنآ  مامت  لّوا : هجو 
َهَّللا اُولَئساَو  : » یلاعت يادخ  هدومرف  .منک و  تباجا  ار  امـش  دیناوخب  [ لد صولخ  اب   ] ارم دومرف  امـش  راگدرورپ  و  (1) ؛ ْمَُکل » ْبِجَتْسأ 

« ِناَعَد اَذإ  ِعاَّدلا  َهَوْعَد  ُبیجُأ  ٌبیرَق  ّینإَف  یّنَع  يِدابِع  ََکلأس  اَذإَو   » .دییامن تلئسم  ادخ  لضف  زا  [ دیهاوخ هچ  ره   ] و (2) ؛ ِِهلْضَف » ْنِم 
.میامن تباجا  ار  دناوخب  ارم  هک  ره  ياعد  مکیدزن  نم  [ هک دننادب   ] سپ دنسرپب  وت  زا  نم  [ یکیدزن رود و   ] نم ناگدنب  نوچ  و  (3) ؛

: هلمج زا  تسا ، رتاوتم  هراب  نیا  رد  تایاور  و 

َنوُِربْکَتْسَی َنیِذَّلا  َّنِإ  : » هدومرف لجوّزع -  يادخ -  هک   (4) تسا تدابع  نامه  اعد  دومرف : هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 1
.داتفا دنهاوخ  منهج  هب  هدنکفارس  دنزرو  ّربکت  نم  تدابع  زا  هک  نانآ  انامه  (5) ؛ َنیِرِخاد » َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَدابِع  ْنَع 

(6) .تسا ناراب  نزخم  ربا  هک  نانچمه  تسا  تدابع  نزخم  اعد  دومرف : هک  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  و   - 2

ار وا  هک  دراد  یم  تسود  شنمؤـم  ناگدـنب  زا  دـنوادخ  هک  دـیناوخب  رایـسب  ار  دـنوادخ  دوـمرف : هک  هدـمآ  باـنج  نآ  زا  زین  و   - 3
دوخ نمؤم  ناگدنب  هب  و  دنناوخب ،

ص:483

هیآ 60. نمؤم ، هروس  . 637 - 1
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هیآ 186. هرقب ، هروس  . 639 - 3

.2/467 یفاک ، لوصا  . 640 - 4

هیآ 60. نمؤم ، هروس  . 641 - 5

.2/471 یفاک ، لوصا  . 642 - 6

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 495 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_483_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_483_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_483_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_483_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_483_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_483_6
http://www.ghaemiyeh.com


یم اه  نآ  ریخ  رد  هک  درک  دهاوخ  [ بوسحم  ] اه نآ  يارب  یلمع  تمایق  زور  ار  نینمؤم  ياعد  دنوادخ  هدومرف و  هدعو  ار  تباجتسا 
.دیازفا

هچنآ و  تسا ، تجاح  ره  يزوریپ  تمحر و  ره  دیلک  هک  نک  رایـسب  اعد  سپ  هک : تسا  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و   - 4
شیاشگ هب  هک  نیا  رگم  دوشن  هدـیبوک  رایـسب  يرد  چـیه  انامه  و  دـیاین ، تسد  هب  اعد  هلیـسو  هب  زج  تسا  لجوّزع -  يادـخ -  دزن 

(1) .ددرگ کیدزن  شا  هدنبوک  يارب 

ندروآ هانگ  محر و  عطق  هک  ییاعد  هب  دناوخب  ار  یلاعت  يادخ  یناملسم  ره  دومرف : هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  و   - 5
يارب ار  نآ  اـی  و  دـیامرف ، باجتـسم  يدوز  هب  ار  شیاـعد  اـی  دـهد : وا  هب  ار  زیچ  هـس  زا  یکی  نآ  ببـس  هـب  دـنوادخ  دـشابن ، نآرد 

(2) .دزاس رود  وا  زا  يدب  زا  ار  نآ  دننام  ای  دیامرف ، هریخذ  شترخآ 

هک نیا  رگم  دـناوخن  ار  دـنوادخ  ینمؤـم  چـیه  و  تسا ، تداـبع  زغم  اـعد  دوـمرف : هدـمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآزا  و   - 6
رادقم هب  ای  و  دزادـنا ، یم  ریخأت  ترخآ  هب  شیارب  ای  و  دـنک ، یم  لیجعت  شیارب  ایند  رد  ار  نآ  يدوز  هب  ای  سپ  دـیامرف ، باجتـسم 

(3) .دنکن اعد  یهانگ  هب  هک  نآ  طرش  هب  دزرمآ  یم  شناهانگ  زا  شیاعد 

و دـشاب ، زجاع  ندرک  اعد  زا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرت  زجاع  دومرف : هک  هدـش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  زا  و   - 7
(4) .دزرو لخب  ندرک  مالس  زا  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  لیخب 
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وا رب  ار  تباجا  برد  دیاشگب و  [ یسک رب   ] ار اعد  برد  هک  دنکن  نینچ  دنوادخ  دومرف : هک  تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  و   - 8
.ددنبب

هب نتسج  برقت  رد  هک  تفای  دیهاوخن  يزیچ  هک  ندرک  اعد  داب  امـش  رب  دومرف : هک  هدمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و   - 9
(1) .دشاب نآ  لثم  دنوادخ 

نیرتهب و  تسا ، اعد  نیمز  رد  لـجوّزع -  يادـخ -  دزن  لاـمعا  نیرت  بوبحم  دومرف : هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  و   - 10
(2) .تسا فافع  تدابع 

: دومرف يامرف ، یشرافس  ارم  متشاد : هضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدش  تیاور  نامثع  نب  لیـضف  زا  و   - 11
عولط زا  شیپ  و  شیوخ ، بِحاصم  اب  يراتفر  شوخ  و  تناما ، يادا  و  ییوگتسار ، و  یسرتادخ ، يوقت و  هب  منک  یم  شرافـس  ار  وت 

نیا ییوگن : و  درادـن ، زاب  تراگدرورپ  زا  ندرک  تساوخرد  زا  ار  وت  يزیچ  و  ندرک ، اعد  داب  وت  رب  نآ  بورغ  زا  شیپ  دیـشروخ و 
.دهد یم  ماجنا  دهاوخب  ار  هچنآ  دنوادخ  هک  نک  اعد  و  دش ، مهاوخن  اطع  هک  تسا  يزیچ 

هیلع ماما  رادـید  هب  فرـشت  هک : نیا  نخـس  لصاح  .تسا و  هدـش  تیاور  نام  راوگرزب  ياملع  ياه  باـتک  رد  هک  يرگید  راـبخا  و 
ندرک اعد  هک : نیا  هجیتن  .دوش  اـعد  شیارب  تسا  بحتـسم  یعورـشم  نکمم  رما  ره  و  عورـشم ، تسا و  نکمم  تسا  يرما  مالـسلا 

عامجإ و ّتنس و  باتک و  هب  هّیـضق : نیا  ياربُک  .دشاب  یم  بحتـسم  هیلع -  یلاعت  هَّللا  مالـس  ترـضح -  نآ  رادید  هب  فرـشت  يارب 
هک یسک  يارب  عامجإ  و  تسا ، هدنسب  میدروآ  دای  هچنآ  ّتنس  باتک و  زا  و  تسا ، تباث  لقع 

ص:485
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زا اعد  بابحتـسا  هک  درک  اـعّدا  ناوت  یم  هکلب  تسا ، مولعم  دـشاب  هتـشاد  نیملـسم  هریـس  اـملع و  ياـه  باـتک  اـب  یـسنُا  یگربُخ و 
تلئسم نایملاع  راگدرورپ  زا  ار  شیاه  هتساوخ  بلاطم و  هدنب  تسا  بوخ  هک  نیا  هب  دنک  یم  مکح  لقع  .تسا و  نید  تایرورض 

.دیامن

لها يارب  نآ  بلط  ندوب  عورـشم  و  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لجع  رَظتنم -  ماما  رادـید  هب  فّرـشت  ناـکما  ینعی  بلطم  يارغـص  اـّما  و 
هک تسا  یناـسک  احَلُـص و  زا  يرایـسب  يارب  شنتفاـی  قـقحت  عوـقو و  نآ  ناـکما  رب  لـیلد  نیرت  يوـق  و  تسا ، تباـث  نیقی  ناـمیا و 

باتک رد  ام  هتـشذگ  ٍحـِلاص  ياملع  هک  یترایز  اعد و  نیدـنچ  رد  نآ  تساوخرد  و  هتـساوخ ، ناشیارب  ار  نید  اـیند و  ریخ  دـنوادخ 
رارق یناسک  زا  ار  ام  و  : » هدمآ نینچ  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  يرْمَع  طسوت  هک  ییاعد  رد  هک  نانچ  هدمآ ، دنا  هدرک  دای  ناشیاه 

(1) «. ددرگ نشور  شرادید  هب  ناش  هدید  هک  هد 

(2) «. زاس نشور  وا  هب  هاگن  کی  همرس  هب  ار  ما  هدید  و  : » میناوخ یم  دهع  ياعد  رد  و 

مالـس زا  سپ  هک  ییاعد  و  يوقلا .» دیدش  يا  نایامنب  يو  هب  ار  تکچوک  هدنب  نیا  رورـس  ادخ ] يا   ] و : » هک تسا  هبدـن  ياعد  رد  و 
، هدیدرگ رکذ  دوخ  ياج  رد  هک  اه  نیا  ریغ  و  يامنب .» ام  هب  ار  شا  هرهچ  و  : » هدمآ تسا  يورم  كرابم  بادرس  رد  ترـضح  نآ  رب 

یعاد دهاش و  دشاب  یم  شروهظ  نامز  رد  طقف  بانج  نآ  ندـید  تساوخرد  روظنم  هک  نآ  رب  مینک  لمح  ار  اه  نیا  مامت  هک  نیا  و 
.دنک یم  دش  دمآ و  مدرم  نایم  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هک  تسا  رابخا  زا  یضعب  رد  .تسین و  نآ  رب 
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.تسا هداتفا  قاّفتا  رارسا  زا  یضعب  رایخا ، زا  یضعب  نم و  يارب  .دنسانش و  یمن  یلو  دننیب  یم  ار  وا  سپ 

ریدـس زا  یلاع  حیحـص  دنـس  هب  یفاـک  لوصا  رد  هللا  همحر  ینیلک  هک  تسا  یتیاور  مدرک  هراـشا  اـه  نآ  هب  هک  يراـبخا  هلمج  زا  و 
هیلع فسوی  هب  یتهابش  رما  نیا  بحاص  رد  انامه  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  مدینـش  تفگ : هک  هدروآ   (1) یفریص

نم هب  مالـسلا -  هالـصلا و  هیلع  ترـضح -  نآ  ینک ؟ یم  دای  وا  تبیغ  یناگدنز و  زا  ییوگ  متـشاد : هضرع  دیوگ : .تسه  مالـسلا 
اب دـندوب ، هداز  ربـمغیپ  طابـسا و  فسوی  ناردارب  هک  یتـسرد  هب  كوخ ؟ هیبـش  دارفا  نیا  دـننک  یم  راـکنا  ار  نآ  زیچ  هچ  و  دوـمرف :
ار وا  دوب  ناشردارب  وا  دندوب و  شناردارب  هک  نآ  لاح  دنتفگ و  نخـس  وا  اب  و  دـندومن ، شورف  دـیرخ و  و  دـندرک ، تراجت  فسوی 
 - دنوادخ هک  نیا  نوعلم  تّما  نیا  دراد  یم  راکنا  هچ  سپ  .تسا  نم  ردارب  نیا  مفـسوی و  نم  تفگ : شدوخ  هک  نیا  ات  دنتخانـشن ،
نیب تشاد و  ار  رـصم  یهاشداپ  فسوی  هک  یتسرد  هب  درک ؟ فسوی  اب  هک  دـنک  نامه  تاقوا  زا  یتقو  رد  دوخ  تجح  اب  لجوّزع - 

اناـمه تسناوت ، یم  دـهد  ربـخ  [ دوخ لاوحا  زا   ] ار ردـپ  تساوخ  یم  فـسوی  رگا  سپ  دوـب ، هار  زور  هدـجیه  تفاـسم  شردـپ  وا و 
هک یماگنه  شنادنزرف  بوقعی و 

ص:487

یم .دشاب  یم  یفریـص  ریدس  زا  بویا  نب  هلاضف  زا  نارجن  یبا  نبا  زا  نیـسحلا  نب  دمحم  زا  میهاربا  نب  یلع  ثیدح : دنـس  . 651 - 1
و دشاب ، یم  باطّخلا  یبا  نب  نیـسحلا  نب  دمحم  نامه  نیـسحلا  نب  دمحم  دنتـسه و  ردقلا  لیلج  هقث  یگمه  ثیدـح  تاور  میوگ :
وا و  هدمآ ، تیاور  یبوخ  حدم  ریدُس  هرابرد  تسا ، عامجإ  باحـصا  زا  دنیوگ  ار  هلاضف  و  تسا ، نمحرلادبع  نامه  نارجن  یبا  نبا 

{. فلؤم  } .تسا هدوب  صلخم  دنا : هتفگ  شا  هرابرد  و  دراد ، رایسب  تایاور 
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نانچ دوخ  تّجح  اب  لجوّزع -  يادخ -  هک  دراد  یم  راکنا  ارچ  تما  نیا  سپ  .دندومیپ  هزور  ُهن  رصم  ات  ار  تفاسم  نآ  دنتفای  هدژم 
هب [ نایرج  ] نآ رد  دنوادخ  هک  هاگ  نآ  ات  دراذگب  مدق  ناشیاه  شرف  رب  دورب و  هار  ناشیاهرازاب  رد  هک  نیا  درک ، فسوی  اب  هک  دنک 

(1) .متسه فسوی  نم  تفگ : یفسوی ؟ نامه  وت  ایآ  دنتفگ : هک  داد  نذا  فسوی  هب  هک  نانچمه  دهد ، نذا  وا 

رما نیا  بحاص  رد  انامه  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  مدینـش  تفگ : هک  هدروآ  ریدُـس  زا  دوخ  دنـس  هب  یناـمعن  و 
نیا دننک  یم  راکنا  هچ  دومرف : دیهد ؟ یم  ربخ  یتریح  ای  تبیغ  زا  ار  ام  ییوگ  متـشاد : هضرع  دیوگ : يوار  .تسه  فسوی  زا  یتّنس 

دنتفگ نخس  وا  اب  دندش و  دراو  فسوی  رب  دندوب  هدیمهف  لقاع و  دارفا  فسوی  ناردارب  انامه  رما ؟ نیا  زا  تفص  كوخ  نوعلم  قلخ 
دنتخانـشن و ار  وا  درکن  یفرعم  نانآ  هب  ار  شدوخ  ات  نیا  دوجو  اب  دوب  نانآ  ردارب  وا  دندومن و  دـمآ  تفر و  دـندرک و  هلماعم  وا  اب  و 
زا یتقو  رد  لـجوّزع -  يادـخ -  هک  دـننک  یم  راـکنا  هچ  نادرگرـس  تّما  نیارباـنب  .دنتخانـش  ار  وا  متـسه  فسوی  نم  تفگ  یتقو 
هار زور  هدجیه  شردپ  وا و  نیب  هلصاف  تشاد و  ار  رـصم  یهاشداپ  فسوی  درادب ، یفخم  نانآ  رب  ار  شدوخ  تّجح  دهاوخب  تاقوا 

تجح اب  دنوادخ  هک  تّما  نیا  دنک  یم  راکنا  هچ  سپ  .تسناوت  یم  دنامهفب ، شردپ  هب  ار  وا  ياج  تساوخ  یم  دـنوادخ  رگا  دوب ،
دمآ و اه  نآ  نایم  رد  رما  نیا  بحاص  هدش  راکنا  شّقح  هک  امـش  مولظم  بحاص  هک  نیا  و  درک ، فسوی  اب  هک  دنک  نامه  شیوخ 

رد و  دنک ، دش 
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ار شدوخ  هک  دهد  نذا  ار  وا  دنوادخ  هک  یماگنه  ات  دنسانشن ؟ ار  وا  یلو  دراذگب ، اپ  ناش  ياه  شرف  رب  و  دورب ، هار  ناش  ياهرازاب 
(1) .مفسوی نامه  نم  تفگ : یفسوی ؟ وت  دنتفگ : شناردارب  هک  یتقو  داد ، هزاجا  فسوی  هب  هک  نانچ  دنک ، یفرعم 

هک یسک  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  ماما  راکنا  ضیرعت و  و  نک ، ّربدت  لّمأت و  فیرش  ثیدح  نیا  رد  نیقی  بحاص  ِنمؤم  يا  میوگ : یم 
هک نیا  و  يامنب ، هظحالم  ار  دننیب  یمن  ار  وا  دنک و  یمن  دش  دمآ و  مدرم  نایم  رد  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لجع  رـصع -  ماما  درادنپ 

نامیا لها  يارب  یقیدصت  تیافک و  نیـشیپ  ثیدح  ثیدح و  نیا  رد  و  تسا ، هدومن  هیبشت  فسوی  هب  ار  ترـضح  نآ  تهج  نیا  زا 
تافانم هک  ثیدـح  ود  رگم  دورب  نآ  رد  میدرک  داـی  هچنآ  اـب  تاـفانم  ناـمگ  هک  ما  هتفاـین  ار  يزیچ  تاـیاور  رد  .تسا و  قیقحت  و 

: میهد یم  حیضوت  دش  هتفگ  هک  هچنآ  اب  ار  ناش  نتشادن 

سپ ٌباّذَک ؛» َوهف  ِهَحیَّصلا  ینایفسلا و  َْلبَق  َهَدَهاشُملا  یعّدا  ْنَمَف  : » میدروآ رت  شیپ  هک  فیرش  عیقوت  رد  ترـضح  نآ  هدومرف  یکی :
: میتشاد نایب  هتشذگ  رما  رد  هک  تسا …  وگغورد  وا  سپ  ینامسآ  هحیـص  ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  دنک  هدهاشم  ياعدا  سک  ره 

.درادن یتافانم  میدرک  دای  هچنآ  اب  ترابع  نیا 

ناـمثع نب  دـمحم  رفعجوبا  هب  تفگ : هک  هدـمآ  میهاربا  نب  دـمحا  زا  دوـخ  دنـس  هب  رازم  بتک  یـضعب  زا  راـحب  رازم  رد  هچنآ  مود :
دنوادـخ دومرف : يرآ ، متفگ : ینیبب ؟ ار  وا  هک  یلیام  قوش  اب  دومرف : نم  هب  متـشاد ، نایب  مالـسلا  هیلع  نامیالوم  ندـید  هب  ار  مقایتشا 

اریز ینیبب  ار  وا  هک  نکم  اضاقت  هَّللادبعوبا  يا  دنایامنب ، وت  هب  تیفاع  یناسآ و  هب  ار  ترـضح  نآ  يور  دـیوگ و  ساپـس  ار  وت  قوش 
ماّیا هک 
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، تسا یلوا  نآ  هب  ندوب  میلست  و  تسا ، دنوادخ  گرزب  ياهراک  زا  نیا  هک  يوش  هارمه  وا  اب  هک  هاوخن  یتسه و  قاتشم  وا  هب  تبیغ 
(1) نک …  هجوت  ترایز  هلیسو  هب  وا  يوس  هب  یلو 

.تسین یتافانم  میدرک  دای  هچنآ  هب  تبسن  ثیدح  نیا  رد  میوگ : یم 

«. دنایامنب وت  هب  تیفاع  یناسآ و  هب  ار  ترضح  نآ  يور  و  : » هک نیا  هب  درک  اعد  وا  يارب  نامثع  نب  دمحم  بانج  نوچ  هک  نیا  لّوا :
.درک یمن  ییاعد  نینچ  شیارب  دوب  عورشمان  شنتساوخ  ای  دوب  نکمم  ریغ  رما  نیا  رگا  و 

نامیا لها  زا  يرایـسب  يارب  نامز  نآ  رد  و  هدش ، ماجنا  يرغـص ) تبیغ   ) لّوا تبیغ  نامز  رد  باوج  لاؤس و  نیا  نوچ  هک  نیا  مود :
رد و  دوش ، یم  رهاظ  رابخا  زا  هک  نانچ  اه ، نآ  ریغ  ترضح و  نآ  يارفـس  زا  هداتفا ، قافتا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياقل  ندید و 

.میا هدیدن  دشاب  يرغص  تبیغ  نامز  رد  قلطم  روط  هب  هدهاشم  یفن  رب  هک  يزیچ  تایاور 

رادید هب  یسک  هدوبن  حالص  هک  صخش  نآ  هظحالم  رطاخ  هب  هدوب  یعنام  صوصخ ، هب  تقو  نآ  رد  دور  یم  لامتحا  هک  نیا  موس :
زا یفاک  لوصا  رد  هک  نانچ  هدمآ ، تیاور  رد  ترضح  نآ  ندرک  دای  زا  الکو  عنم  رد  ینعم  نیا  ریظن  و  دوش ، فَّرشم  ترـضح  نآ 
وا کـنیا  تفگ : يو  هب  دوـب  وا  هارمه  هک  يرگید  درم  ینـسح و  زور  نامیدـن  زا  یکی  تفگ : هک  تسا  يوـلع  نـسحلا  نـب  نیـسح 

وا يارب  دنک و  یم  عمج  [ قوقح باب  زا   ] ار مدرم  لاوما  فیرشلا ]-  هجرف  هَّللا  لجع  رصع -] ماما  ینعی  ]

ص:490
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، دنداد شرازگ  ریزو  نامیلـس  نب  هَّللادـیبع  هب  ار  نیا  و  دـندرب -  مان  فلتخم  یحاون  رد  ار  ترـضح  نآ  يالکو  و  تسه -  ییالکو 
تساجک رد  [ مالسلا هیلع  ترضح  ینعی   ] درم نیا  دینیبب  دینک  وجتسج  تفگ : ناطلـس  دریگب ، ار  الکو  هک  تشامگ  تمه  ریزو  سپ 

صاخـشا اـب  هکلب  هن ، تفگ : ناطلـس  مینک ، یم  ریگتـسد  ار  ـالکو  همه  تفگ : نامیلـس  نب  هَّللادـیبع  .تسا  یگرزب  ناـیرج  نیا  هـک 
زا  ] سپ دیوگ : يوار  .دوش  ریگتـسد  تفرگ  يزیچ  نانآ  زا  مادک  ره  سپ  دـیتسرفب ، ییاه  لوپ  نانآ  دزن  یـسوساج  يارب  یـسانشان 

يراددوخ نآ  نتفریذپ  زا  دنریگن و  يزیچ  یـسک  زا  دـنهد  روتـسد  الکو  یمامت  هب  هک  دـمآ  همان  مالـسلا ] هیلع  مئاق  ترـضح  يوس 
دمحا نب  دمحم  دزن  یسوساج  يارب  یسانشان  صخـش  سپ  دنیامن ، لُهاجت  ار  مالـسلا ] هیلع  رمألا  بحاص  ترـضح   ] نایرج دننک و 

نیا زا  نم  يا ، هدرک  هابتـشا  تفگ : وا  هب  دـمحم  مناسرب ، ار  نآ  مهاوخ  یم  هک  تسه  مدزن  یلوپ  تفگ : درک و  تولخ  وا  اب  تفر و 
زا ـالکو  همه  دـندنکارپ و  اـج  همه  ار  اـه  سوساـج  و  دوـمن ، لـهاجت  دـمحم  درک  تفطـالم  هچ  ره  سپ  مناد ، یمن  يزیچ  بـلطم 

(1) .دوب هدیسر  ناشیا  هب  شیپ  زا  هک  يروتسد  نآ  تهج  هب  دندیزرو ، عانتما  يزیچ  نتفریذپ 

ندرک عـنم  دـیاش  و  شترـضح ، هزاـجا  هب  رگم  دوـش  فَّرـشم  باـنج  نآ  ندـید  هب  تسین  نکمم  سک  چـیه  يارب  هک  نیا  مراـهچ :
لّمحت ار  ّرـس  نیا  هک  نیا  رطاخ  هب  ای  هدوب ، صخـش  نآ  نتفای  فرـشت  يارب  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ندادـن  هزاجا  تهج  زا  رفعجوبا 
لوصا رد  هچنآ  تسا  هجو  نیا  دـّیؤم  .رگید  ياه  ببـس  هب  اـی  و  هتخاـس ، یم  رـشتنم  ار  ربخ  هدوبن و  وا  رد  يرادزار  ناوت  هتـشادن و 

هَّللادبعوبا زا  دمحم  نب  یلع  زا  یفاک 
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مسا و هرابرد  هک  دنتساوخ  نم  زا  ام  باحصا  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  دمحموبا  ترـضح  تافو  زا  سپ  تفگ : هک  هدمآ  یحلاص 
هچنانچ دـنزاس و  یم  عیاش  ار  نآ  ینک  تلالد  مسا  رب  ار  اه  نآ  رگا  : » هک تفای  رودـص  باوج  سپ  مسرپب ، مالـسلا  هیلع  ماما  ياـج 

(1) «. داد دنهاوخ  ناشن  ار  نآ  دنسانشب  ار  ياج 

باحصا هنوگ  هب  دوش  بانج  نآ  تمدخ  مزالم  دنک و  تبحاصم  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  اب  هتـساوخ  یم  صخـش  نآ  دیاش  مجنپ :
و تفگ : اذـل  دوب ، هدـیمهف  وا  زا  ار  تهج  نیا  رفعجوبا  خیـش  و  تسا ، هدوب  عونمم  تبیغ  ود  ره  رد  نیا  و  مالـسلا ، مهیلع  همئا  ریاس 

.يوش هارمه  وا  اب  هک  نکم  تساوخرد 

هیلع مئاـق  دوـمرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یحیحـص  ربـخ  رد  هللا  همحر  ینیلک  هچنآ  تسا  هجو  نیا  دـّیؤم  و 
رد و  شنایعیش ، صاوخ  رگم  دناد  یمن  ار  شیاج  یـسک  لّوا  تبیغ  رد  ینالوط ، يرگید  و  هاتوک ، یکی  تسا ، تبیغ  ود  ار  مالـسلا 

(2) .شنارازگتمدخ ّصاوخ  رگم  دنادن  ار  شیاج  يرگید 

.تشذگ هجو  نیا  دیؤم  زین  هتشذگ  رما  رد 

نیارباـنب تسا ، تداـبع  زین  تداـبع  يارب  نتـساوخ  قـیفوت  و  تسا ، تداـبع  شا  یناروـن  هرهچ  هب  ندرک  هاـگن  هـک  نـیا  مود : هـجو 
هک تسا  حـضاو  ردـق  نآ  بلطم  نیا  همّدـقم  ود  زا  کی  ره  و  دـشاب ، یم  تدابع  ترـضح  نآ  يور  ندـید  يارب  قیفوت  تساوخرد 

هیلعاضر ترضح  نامیالوم  زا  قودص  خیـش  سلاجم  رد  هک  تسا  یتیاور  لّوا  همّدقم  رب  دهاش  هکلب  درادن ، ناهرب  لیلد و  هب  يزاین 
هک هدمآ  مالسلا 
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ییاهاعد مود  همّدقم  رب  دهاش  و  . (1) ماما » ریغ  ای  دشاب  ماما  تسا  تدابع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هّیرذ  هب  ندرک  هاگن  : » دندومرف
.دنا هدومرف  روتسد  ار  نتساوخ  ادخ  زا  تدابع  قیفوت  هدیسر و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ناماما  زا  هک  تسا 

ٍهَرظنب يرِظان  ْلُحْکاَو  َهَدیمَحلا  َهَّرُغلاَو  َهدَیِشَّرلا  َهَْعلَّطلا  ِینِرأ  َّمُهَّللَا  : » هک نآ  ریغ  دهع و  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  موس : هجو 
رب هک  نانچ  دوش ، یم  ودره  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  روضح  تبیغ و  نامز  لماش  دراد و  ّتیمومع  نآ  قـالطا  هک  ِهَیلإ ؛» …  یّنِم 

.تسین هدیشوپ  تسا  نشور  وا  رون  هب  شلد  هک  یسک 

رد هک  نانچ  تسا ، هدش  دراو  هعمج  ياه  بش  رد  ءارـسإ ) لیئارـسا =(  ینب  هروس  ندناوخ  تلیـضف  رد  هچنآ  ياوتحم  مراهچ : هجو 
ره ار  لیئارـسا  ینب  هروس  سک  ره  دومرف : هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شیاه  دنـس  هب  قودـص  یـشاّیع و  زا  ناهرب  ریـسفت 

(2) .دوب دهاوخ  شباحصا  زا  دبایرد و  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  هک  نیا  ات  دریمن  دناوخب  هعمج  بش 

هیلع قداص  ماما  زا  یقابلا  نبا  دّیـس  رایتخإلا  باتک  زا  هدـش  تیاور  راحب  رد  هک  دـهع  ياعد  ندـناوخ  تلیـضف  رد  هچنآ  ياوتحم  و 
مالسلا هئابآ  یلع  هیلع و  نسحلا -  نب  د  م ، ح ، م ، ماما : دناوخب  ار  اعد  نیا  بجاو  زامن  ره  زا  دعب  سک  ره  دومرف : هک  هدمآ  مالـسلا 

(3) دید …  دهاوخ  باوخ  ای  يرادیب  رد  ار  - 

مراکم رد  هچنآ  ياوحف  .میدروآ و  مشش  شخب  لوا  رد  ار  اعد  نیا  ام 
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تبظاوم و  بجاو ، زامن  ره  زا  سپ  َقَّدَصملا .» …  َقداَّصلا  ََکلوُسَر  َّنإ  َّمُهَّللَا  : » ياعد ندناوخ  تلیـضف  رد  هدـمآ  تیاور  قالخالا 
(1) .دش دهاوخ  فَّرشم  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لجع  رمألا -  بحاص  ترضح  رادید  هب  هک  اعد  نیا  رب 

هک نیا  رب  دـنراد  تلـالد  ینمـض  روـط  هب  هدـش  داـی  راـبخا  هک  نـیا  لالدتـسا  هیجوـت  مـیدروآ ، باـتک  مشـش  شخب  رد  زین  ار  نـیا 
هب مالسلا  مهیلع  ناماما  و  تسا ، بوبحم  هدیدنسپ و  يرما  لاعتم  دنوادخ  دزن  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياقل  هب  فرـشت  تساوخرد 

هداد رارق  باوث  دروآ  ياج  هب  ار  تادابع  زا  یـضعب  هک  یـسک  يارب  بانج  نآ  رادید  هب  یبای  تسد  هک  ییاج  ات  دنا  هدناوخ  ارف  نآ 
.تسا هدش 

تسا بحتـسم  اه  نآ  يارب  ندرک  لسغ  هک  يروما  رد  مولعلا  رحب  هب  روهـشم  یفجن  يدهم  دّیـس  ییابطابط  هماّلع  هچنآ  مجنپ : هجو 
: هدورس نینچ  دوخ  هّیفجَّنلا  ُهَّردلا  رد 

ِمانَملا ِیف  ِمامإلا  ِهَیؤُرَو 

ِماَرَم ْنِم  ُدَصُْقی  ام  ِكْرَِدل 

رما مالـسلا  هیلع  ماـما  ندـید  تساوـخرد  رگا  هک  دوـش ، یم  هتـساوخ  دـصاقم  زا  هچنآ  يارب  باوـخ ، رد  ماـما  ندـید  روـظنم ] هب   ] و
ناحجر رطاخ  هب  لسغ  بابحتـسا  هک  تسین  یفخم  نوچ  دوبن ، یحجار  بحتـسم  راک  نآ  يارب  ندرک  لسغ  دوبن  یبولطم  بحتـسم 

.تسا مولعم  رهاظ و  نآ  دراوم  ریاس  هب  هجوت  اب  نیا  و  دوش ، یم  لسغ  شیارب  هک  تسا  يزیچ  نتشاد 

قایتشا ّتبحم و  يور  زا  بانج  نآ  ياقل  ندرک  بلط  هک  نیا  مشش : هجو 
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یم تادابع  نیرت  مهم  نیرتهب و  زا  ترضح  نآ  هب  ّتبحم  یتسود و  راهظا  دیدرت  نودب  و  تسوا ، دزن  ندش  بوبحم  وا و  هب  تبـسن 
بوبحم رادید  هب  قایتشا  دـشاب  رت  مامت  رتدـیدش و  تبحم  هک  ردـق  ره  سپ  تسا ، تیالو  ياه  هناشن  راثآ و  زا  نیا  هک  اریز  دـشاب ،

تـسا نادـنمدرخ  رکذـت  هیاـم  دراد و  تلـالد  دوصقم  نیا  رب  هک  یبلاـطم  باـتک  زا  شخب  نیمه  رد  و  دوـش ، یم  رت  میظع  رتـشیب و 
.تشذگ

(1) ارغملاوبا زا  دـیفم  خیـش  صاصتخإلا  باتک  زا  لقن  هب  هللا  همحر  يرون  ثدـحم  ملاع  رثا  يوأملا  هّنج  باتک  رد  هچنآ  متفه : هجو 
َداراَو ٌهَجاح  هَّللا  یلا  َُهل  َْتناک  ْنَم  : » دومرف یم  ترـضح  نآ  مدینـش  دیوگ : هک  هدمآ  تیاور  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  زا 
يوس هب  سک  ره  ُهُعِـضوم ؛» …  ِهیَلَع  یفخی  الَو  اَِنب  َُهل  ُرَفُْغیَو  انارَی  ُهَّنإَف  انب  یجاُنی  ٍلاَیل  َثالَث  ْلِـسَتْغَْیلَف  ُهَعِـضوَم  َفِْرعَی  ْنأ  اـناری و  ْنأ 

هب هک  یلاح  رد  دنک  لسغ  بش  هس  سپ  دـنادب ، [ ترخآ رد   ] ار شدوخ  هاگلزنم  دـنیبب و  ار  ام  دـهاوخ  یم  دراد و  یتجاح  دـنوادخ 
یمن هدیـشوپ  وا  رب  شهاگیاج  دـش و  دـهاوخ  هدـیزرمآ  دـید و  دـهاوخ  ار  ام  انامه  هک  دـیامن  تاجانم  [ یهلا هاـگرد  هب   ] اـم هلیـسو 

(2) .دنام

زار تاجانم و  ام  هلیسو  هب  یلاعت  يادخ  اب  ینعی  انب » یجانی  : » هدومرف ترضح  هک  نیا  هتفگ : ثیدح  نیا  رکذ  زا  سپ  يرون  ثّدحم 
دزن ار  شدوخ  تلزنم  و  دنایامنب ، وا  هب  ار  ام  دنوادخ  هک  دَرب  لسوت  ام  هب  وا  هاگرد  هب  و  دنک ، ییوگ 
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، دید دهاوخ  ار  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  هک  دشاب ، ام  ّتبحم  ام و  رکف  رد  و  دزرو ، مامتها  ام  رادید  هب  ینعی  یلوق : هب  .دسانـش و  یم  ام 
.دهاوخب ام  زا  ار  نیا  هک : تسا  نیا  ینعم  هب  ای 

زار شنامز  ماما  اب  نمؤم  صخش  هک  دشاب  نیا  انب » یجانی   » مالسلا هیلع  ماما  شیامرف  زا  روظنم  هک  دور  یم  يوق  لامتحا  میوگ : یم 
زا و  دنک ، هضرع  ار  شیاهوزرآ  جئاوح و  و  دیامن ، وگزاب  ار  شتیاکـش  هودـنا و  دای و  شیارب  ار  شیوخ  عضو  لاح و  دـیوگ و  لد 

شیوخ يادخ  راگدرورپ و  اب  هک  نانچمه  دزرو ، مامتها  تیانع و  شیاه  هتـساوخ  جـئاوح و  هب  تبـسن  هک  دراد  اعدتـسا  بانج  نآ 
سردایرف ار  وا  یلاعت  يادخ  هکنآ  تسا  ماما  نوچ  دنیب ، یم  ار  وا  دونـش و  یم  ار  شنخـس  وا  ماما  هک  اریز  دنک ، یم  تاجانم  نینچ 

ددـم وا  زا  سک  ره  هدـننک  يرای  دـناوخب و  ار  وا  دـنک و  اـجتلا  وا  هب  هک  سک  ره  هاـگهانپ  دـهاوخب و  ار  وا  درب و  هاـنپ  وا  هب  هک  ره 
هدنیآ رما  رد  هک  تسا  یثیدح  رد  شریظن  و  دشاب ، یم  انیجانی »  » ینعم هب  انب » یجانی   » سپ تسا ، هداد  رارق  دنک  تاجانم  دـهاوخب و 

.دشاب یم  مهیدانی »  » ینعم هب  هک  يرابلا » مِِهب  يداَُنی  ْنا  : » دمآ دهاوخ 

زا ار  امـش  اـم و  دـنوادخ  و  ِهِراـث ؛» یبلاـط  نم   » ینعی ِهِراَِـثب ؛» َنیبـلاَّطلا  َنِم  ْمُکاَِّیا  اـنَلَعَج و  َو  : » میناوخ یم  اروشاـع  زور  ياـعد  رد  و 
رب دهاش  تسین و  هدیشوپ  نف  لها  رب  هک  نانچ  تسا  رایسب  ریبعت  نیا  ریظن  (1) و  .دهد رارق  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما   ) وا ناهاوخنوخ 
هللا همحر  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  لئاسَّرلا  باتک  زا  لقن  هب  هّجَحملا  فشک  باتک  رد  سوواط  نب  یلع  ّلجا  دّیس  میدرک  دای  هچنآ 

یصخش متشون : مالسلا  هیلع  نسحلا  وبا  ترضح  هب  تفگ : هک  تسا  هدروآ  هدرب  ار  شمان  هک  یسک  زا 
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، دیوگ زاب  شراگدرورپ  اب  دراد  تسود  هک  هنوگ  نامه  دراذگ  نایم  رد  شیوخ  ماما  اب  ار  يرارسا  یصوصخ و  تاجاح  تسا  لیام 
انامه هک  هدب  تکرح  [ نآ نتفگ  لکش  هب   ] ار تیاه  بل  سپ  یتشاد  یتجاح  رگا  تشون : باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  سپ 

(1) .دیسر دهاوخ  وت  هب  باوج 

هسبالم تهج  زا  ای  و  نخـس ، دییأت  تیوقت و  يارب  تسا  دیاز  اِنب » یجانی  : » مالـسلا هیلع  ماما  هدومرف  رد  ءاب  میدروآ  دای  هچنآ  ربانب  و 
.نک ربدت  نآ  رد  يزاجم ، قاصلإ  و 

هیلع ترـضح  نآ  رادـید  هب  فرـشت  هک  نیا  تسه  هدوب و  اه  نآ  هویـش  هک  تسا ، املع  ریغ  املع و  زا  نیحلاـص  لـمع  متـشه : هجو 
بش لهچ  ای  هفوک و  دجـسم  رد  هعمج  بش  لهچ  نانآ  زا  یعمج  هک  يروط  هب  دنا ، هدرک  یم  تساوخرد  ماّیألا  میدق  زا  ار  مالـسلا 

هب يراگتسر  .دنوش و  لیان  گرزب  يراگتسر  نیا  هب  ات  دنا  هدومن  یم  تدابع  يراز و  عّرضت و  هدنام و  هلهس  دجـسم  رد  هبنـشراهچ 
مالسلا راد  بقاثلا و  مجنلا   (2) راحب لیبق  زا  ییاه  باتک  رد  ناشیاه  ارجام  و  هداتفا ، قافتا  احلـص  زا  يرایـسب  يارب  بانج  نآ  ياقل 
نوـنکا هدـشن ، داـی  اـه  باـتک  نآ  رد  هک  ما  هدینـش  ار  یعیاـقو  ناـنیمطا  دروـم  دارفا  زا  نم  .تسا و  هدـش  داـی  اـه  نآ  ریغ  یقارع و 

.مروایب اجنیا  رد  ار  اه  نآ  ات  تسین  منهذ  رد  عیاقو  نآ  ياه  یگنوگچ  تایصوصخ و 

صاوخ ماوع و  زا  يرایـسب  يارب  تسا  نکمم  هک  تسا  يرما  تبیغ  نامز  رد  راوگرزب  نآ  رادـید  هب  نتفاـی  فرـشت  هک  نیا  لـصاح 
هّیماما هقرف  رب  هک  اه  نآ  ریغ  هّماع و  زا  ههبش  لها  زا  یضعب  هب  دوش  یم  هداد  خساپ  نیمه  هب  و  هداتفا ، قافتا  مدرم 
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ماما دوجو  دـیاوف  دوش : یم  هتفگ  اه  نآ  باوج  رد  زین  و  تسه ؟ يا  هدـیاف  هچ  رظن  زا  بیاغ  ماما  دوجو  رد  هک : دـننک  یم  ضارتعا 
هک دنچره  تسا  رایسب  وا  كرابم  دوجو  دیاوف  هکلب  تسین ، رـصحنم  دوش  یم  هدافتـسا  شروهظ  هدهاشم و  اب  هچنآ  رد  مالـسلا  هیلع 

یتقو رد  دیشروخ  هب  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تیاور  نیدنچ  رد  يور  نیمه  زا  دسر ، یم  قیالخ  همه  هب  دیاوف  نآ  و  دشاب ، بیاغ 
: هدورس ّفلؤم  هدش ، هیبشت  دشاب  ربا  ریز  هک 

ِهِرون قارشإب  يِداهلا  ُمَلَعلا  َوُه 

ِهِروهُظ تقوک  ینیع  نع  َباغ  ْنإَو 

اهُءْوَض ُرَْشُنی  َسمشلا  َّنَا  ََرت  َْملأ 

ِهِروبع َنیِح  میَغلا  َتحت  َناک  اَذإ 

هک ینیب  یمن  ایآ  .تسا  بیاغ  منامشچ  زا  شروهظ  تقو  نوچمه  هک  دنچره  تسا ، رگتیاده  شرون  قارـشإ  اب  هک  یتیآ  نآ  تسوا 
.ددرگ عقاو  ربا  ریز  روبع  ماگنه  هک  عقوم  نآ  رد  دوش ، یم  هدنکارپ  اج  همه  دیشروخ  عاعش  هنوگچ 

 - فیرشلا هجرف  هَّللا  لجع  نامزلا -  بحاص  نامیالوم  هیبشت  رد  ار  يرایسب  هوجو  باتک  همتاخ  رد  هنأش -  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  ام -  و 
ماـهلا اـم  هب  شیوخ  ياـیلوا  تکرب  هب  یلاـعت  يادـخ  هک  دروآ  میهاوخ  دـشاب  ربا  تشپ  هک  یماـگنه  دیـشروخ  هب  شتبیغ  ناـمز  رد 

هیلع تّجح  ترضح  رادید  هب  نتفای  فّرشت  هک  نیا  هب  دنا  هدرک  حیرـصت  دوخ  ياه  باتک  رد  ام  ياملع  زا  يا  هّدع  .تسا و  هدومرف 
.تسا هدیدرگ  لصاح  نینمؤم  زا  يرایسب  يارب  قیفوت  نیا  هک  نیا  هب  و  تسین ، عنتمم  تبیغ  نامز  رد  مالسلا 

: دوش هتفگ  رگا  : » دیوگ هبیغلا  باتک  رد  هنع -  یلاعت  هَّللا  یضر  یضترم -  دّیس 

ص:498

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 510 

http://www.ghaemiyeh.com


یعفن يو  زا  يرـشب  دسرن و  وا  دزن  هب  یـسک  و  دـشاب ؛ بئاغ  یلو  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  نیب  تسا  قرف  هچ 
هک یماگنه  ات  دنامب  یتسین  رد  هک  تسین  اور  ایآ  و  دشاب ، مودعم )  ) حالطـصا هب  و  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  ًالـصا  هک  نیا  نیب  و  دربن ،
ات دنادرگ  بئاغ  روتسم و  ار  وا  هک  دیناد  یم  زیاج  هک  نانچ  دنریذپب -  وا  زا  دننک و  نیکمت  وا  هب  تبـسن  ّتیعر  هک  دناد  یم  يادخ 

زیاج ام  ًالوا : دوش : یم  هتفگ  باوج  رد  دزاس ؟ راکشآ  ار  وا  عقوم  نآ  رد  هک  دنادب  وا  هب  تبـسن  ار  مدرم  نیکمت  تعاطا و  هک  یتقو 
و دنرب ، عفن  شدوجو  ضیف  زا  و  دنسرب ، شتمدخ  هب  شتماما  هب  نادقتعم  شناتـسود و  ایلوا و  زا  يریثک  هّدع  هک  میناد  یم  نکمم  و 

 … «. تسه فیلکت  رد  هک  دنرب  یم  ار  عفن  نامه  دنسر ، یمن  شتمدخ  هب  بانج  نآ  نایعیش  ناتسود و  زا  هک  مه  یناسک 

هیلع وت  ماما  يوس  هب  هار  و  : » دـیوگ شرـسپ  هب  باطخ  هّجحملا  فشک  باتک  رد  هللا  همحر  سوواـط  نب  یلع  نیدـلا  یـضر  دیـس  و 
.(1) تسا » زاب  دهاوخ  یم  وا  هب  تبسن  ناسحا  تیانع و  هلالج -  ّلج  دنوادخ -  هک  سک  ره  يارب  مالسلا 

ياـملع یـسوط و  خیـش  یمظاـک و  قـقحم  موـلعلا و  رحب  یـسلجم و  هماـّلع  دـنا  هدرک  حیرـصت  ینعم  نیا  هب  هک  ییاـملع  هلمج  زا  و 
رد مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ندید  هک  دش  مولعم  میدروآ  ناتیارب  يادخ  يایلوا  تکرب  زا  هچنآ  اب  سپ  .دنشاب  یم  يرگید  هتـسجرب 

، دراد ناکما  يربک  تبیغ  نامز  رد  باوخ  يرادیب و 
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.هدنهد قیفوت  تسوا  هک  تسا ، بحتسم  ناّنم  رداق  يادخ  زا  رما  نیا  ندرک  تساوخرد  و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  لامعا  قالخا و  هب  نتسج  یّسأت  ادتقا و  موس : داتفه و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  لامعا  قالخا و  هب  نتسج  یّسأت  ادتقا و  موس : داتفه و 

، دـهد ماـجنا  دـناوت  یم  دوخ  لاـح  بسح  هب  نمؤم  هچنآ  رد  لاـمعا  قـالخا و  رد  وا  نداد  رارق  وگلا  باـنج و  نآ  زا  ندرک  يوریپ 
اب ترواجم  تمایق و  زور  رد  وا  اب  یهارمه  ماما و  تالاوم  ّتیمامت  نامیا و  لامک  و  تسا ، نیمه  ندوب  مومأم  تقیقح  عّیشت و  ینعم 
زا هرصب  رادنامرف  فینح  نب  نامثع  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  همان  رد  هک  نانچ  .دوش  یم  ماجنا  راک  نیا  اب  تشهب  رد  شترـضح 
زا دنک و  یم  ادـتقإ  وا  هب  هک  تسا  [ يربهار ار  يورهر  ره  و   ] یماما ار  یمومأم  ره  هک  دـینک  هجوت  هدـمآ : نینچ  ترـضح  نآ  يوس 

(1) ددرگ …  یم  رادروخرب  شملع  رون 

رگم تسین  يراختفا ] و   ] بسح یبَرَع  یشَُرق و  چیه  يارب  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  زا  یفاک  هضور  رد  و 
هاگآ ندیمهف ،] تسرد  و   ] هُّقفت هب  زج  تسین  یتدابع  و  ّتین ، هب  رگم  تسین  یلمع  و  يوقت ، هب  زج  تسین  یتمارک  چیه  و  عضاوت ، هب 

(2) .دنکن ادتقإ  شلامعا  هب  دشاب و  هدوب  یماما  بهذم  ّتنس و  هب  هک  تسا  یسک  دنوادخ  دزن  مدرم  نیرت  ضوغبم  هک  دیشاب 

حیضوت

يا هدنب  هک  اسب  و  دشاب ، هتـشادن  شوخ  ار  وا  لمع  یلو  درادب  تسود  ار  يا  هدنب  هک  اسب  یلاعت  يادخ  : » هک هدـش  دراو  تایاور  رد 
دراد ضوغبم  ار 
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رما و ببـس  هب  دـنوادخ  دزن  تیـضوغبم  تیبوبحم و  هک  اریز  تسا ، قفاوم  زین  رابتعا  لقع و  اب  ینعم  نیا  و  ددنـسپب .» ار  شلمع  یلو 
زا يا  هدنب  هک  تسا  نکمم  سپ  .دشاب  هدوب  شلمع  داقتعا و  رد  هک  دـهاوخ  یم  هدـنب  زا  دـنوادخ  هچنآ  بسح  رب  تسا ، یهلا  یهن 

يدنوادخ یهن  رما و  فلاخم  نوچ  دشاب  ضوغبم  لمع  ظاحل  زا  یلو  تسا ، نمؤم  هکنوچ  دشاب  بوبحم  دنوادخ  دزن  داقتعا  ظاحل 
هک تسا  نآ  قوف  شیامرف  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  روظنم  رهاـظ  مییوگ ؛ یتسناد  ار  نیا  نوچ  .تسا  روط  نیمه  زین  نیا  سکع  تسا ،

شتیالو تماما و  ینعی  دشاب ، مالـسلا  هیلع  ماما  بهذم  هقیرط و  رب  هک  تسا  یـسک  لمع  ظاحل  زا  دنوادخ  دزن  مدرم  نیرت  ضوغبم 
اهراک و رد  نمؤم  هاگره  هک  تسا  نآ  بلطم  ّرِـس  و  دزرو ، تفلاخم  وا  اب  دوخ  قالخا  لامعا و  رد  لاح  نیع  رد  و  دشاب ، دـقتعم  ار 

نیا و  دوب ، دهاوخ  وا  رب  نانمـشد  ییوج  بیع  هنعط و  هیام  مالـسلا و  هیلع  ماما  راع  گنن و  دـیامن  راتفر  شماما  فالخ  رب  شقالخا 
ندرک تبغر  اه و  نآ  رظن  رد  هَّللا  یلو  نتفای  تمظع  ببس  دیامن  ادتقإ  وا  هب  دوخ  قالخا  لامعا و  رد  هچنانچ  و  تسا ، یگرزب  هانگ 

رد ماما  بصن  زا  دوصقم  بیترت  نیدـب  و  ددرگ ، یم  ناشماما  يوس  هب  ناشیا  لامعا  اـب  مدرم  یباـیهار  و  ناـماما ، هویـش  هب  نیفلاـخم 
ام گنن  هیام  دیـشاب و  تنیز  ام  يارب  ًاْنیَـش ؛» اْنیلَع  اُونوکت  َالَو  ًاْنیَز  اَنل  اونوُک  : » دنا هدومرف  يور  نیمه  زا  .دوش  یم  لصاح  مدرم  نایم 

(2) .دینک توعد  [ شیوخ بهذم  هب   ] ناتیاه نابز  ریغ  اب  ار  مدرم  : » دنا هدومرف  (1) و  .دیوشن
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یمن نمؤم  ار  یسک  ام  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبع  یبا  ترضح  زا   (1) یلاع حیحص  دنس  هب  یفاک  لوصا  رد  و 
عَرَو و اـم  رما  نتـساوخ  يوریپ و  هلمج  زا  هتبلا  هک  دـینک  هجوـت  دـشاب ، دـنمقالع  يوریپ  اـم  رما  ماـمت  هب  تبـسن  هک  نیا  اـت  میراـمش 
جنر و رد  ار  نامنانمشد  عَرَو  هلیـسو  هب  درآ و  تمحر  امـش  رب  یلاعت  يادخ  هک  دیهد  تنیز  نآ  هب  ار  دوخ  سپ  تسا ، يراکزیهرپ 

.(2) درادب یقاب  دهد و  تّزع  ار  امش  دنوادخ  هک  دیهد  رارق  راشف 

رب [ مالـسلا هیلعرقاـب  ماـما   ] رفعجوبا ترـضح  نم و  دومرف : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاـک  هضور  رد  و 
: متفگ مالـسلا  هیلعرفعجوبا  ترـضح  هب  دندوب ، ربنم  ]و  هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ   ] ربق نیبام  هک  میتشذگ  نایعیـش  زا ] یعمج  ]
: دومرف منیب ، یم  ربنم  ربق و  نیبام  ار  نانآ  متفگ : دنیاجک ؟ اه  نآ  دومرف : .دنادرگ  وت  يادف  ارم  دنوادخ  دنتسه ، وت  نایلاوم  نایعیش و 
ار ناتیاه  ناج  امـش و  يوب  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : سپـس  درک ، مالـس  ناشیارب  دـش و  کیدزن  نانآ  هب  سپ  ربب ، ناـنآ  دزن  ارم 

يرای [ يرادنید رد   ] تیّدج عَرَو و  هلیسو  هب  لاح  نیا  اب  مراد ، یم  تسود 

ص:502

ییوگتسار و شالت و  عرو و  یسرتادخ و  داب  وت  رب  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  یحیحـص  ربخ  رد  . 672 - 1
گنن دیـشاب و  تنیز  و  دـییامن ، توعد  ناتدوخ  هب  ناتیاه  نابز  ریغ  اب  ار  مدرم  و  يراد ، هیاسمه  بوخ  قلخ و  نسح  و  تناما ، يادا 

زا بوبحم  نب  نسح  زا  شردـپ  زا  یمق  میهاربا  نب  یلع  زا  ار  ثیدـح  نیا  دوجـس .» عوکر و  ندرک  ینالوط  داـب  امـش  رب  و  دیـشابن ،
{. فلؤم  } .دنا هدوب  بهذم  یماما  ردقلا و  لیلج  هقث  اه  نیا  همه  هدرک ، تیاور  بائر  نب  یلع 

ح 13. عرولا ، باب  ، 78  / 2 یفاک ، لوصا  . 673 - 2
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، دییامن ادتقا  وا  هب  دیتسناد  دوخ  ماما  ار  يا  هدنب  نوچ  و  شالت ، عَرَو و  اب  رگم  دیآ  یمن  تسد  هب  تسه  دنوادخ  دزن  هچنآ  هک  دینک 
امـش سپ  دنا  هدوب  نانیا  نید  رب  نانآ  هچنانچ  و  دیتسه ، لیعامـسا  میهاربا و  مناردپ  نید  نم و  نید  رب  اهامـش  دنگوس  ادخ  هب  انامه 

.(1) دییامن يرای  شالت  عَرَو و  هلیسو  هب  نید   ] نیا رب 

هک دنک  نایب  ات  درب  مان  ار  لیعامسا  میهاربا و  دوخ  ناردپ  نایم  زا  تهج  نیدب  : » هتفگ ثیدح  نیا  حرش  رد  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع 
یمارگ ناردپ  زا  نانآ  هک  نیا  مِهوم  ای  تسا و  رْـصَح  مهوم  ای  صیـصخت  نیا  نوچ  و  دنراد ، تکراشم  ام  اب  نید  رد  ناربمغیپ  مامت 

هَّللا یلص  وا -  تیب  لها  ربمغیپ و  هک  نیا  هب  درک  كرادت  ار  بلطم  دنرترب  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  تاولص  وا -  نادناخ  دمحم و  شا 
هیلع ترـضح  هک  نیا  سپ  .دننانآ  ناوریپ  زا  ناشیا و  نید  رد  مالـسلا  مهیلعایبنا  ریاس  دنتـسه و  قح  نید  رد  لصا  نیعمجا -  مهیلع 

ناردـپ هب  هراـشا  ناـنیا »  » و تسا ، مالـسلا  مهیلع  هتـشذگ  ناربـمغیپ  رگید  لیعامـسا و  مـیهاربا و  هـب  هراـشا  ناـنآ » : » دوـمرف مالـسلا 
.مالسلا مهیلع  نیرهاط  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا  دشاب  یم  شکیدزن 

َُّمث : » یلاـعت يادـخ  هدومرف  هب  دـشاب  رظاـن  مالـسلا  اـمهیلع  لیعامـسا  میهاربإ و  صوصخ  زا  ندرب  ماـن  هک  تسا  لـمتحم  میوگ : یم 
َهَِّلم : » دنوادخ هدومرف  .نک و  يوریپ  میهاربا  كاپ  نییآ  زا  میدرک  یحو  وت  رب  هاگ  نآ  (2) ؛ ًافِینَح » َمیِهاْربِإ  َهَِّلم  ِْعبَّتا  ِنَأ  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ 

ردپ نییآ  نامه ] مالسا  نییآ  نیا  و  [ ؛ (3) ُْلبَق » ْنِم  َنیِِملْسُْملا  ُمُکاّمَس  َوُه  َمیِهاْربِإ  ْمُکِیبَأ 

ص:503

ح 328. ، 240  / 8 یفاکلا ، هضور  . 674 - 1
هیآ 123. لحن ، هروس  . 675 - 2

هیآ 78. جح ، هروس  . 676 - 3
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ًامَِیق ًانیِد  ٍمیِقَتْسُم  ٍطارِص  یلِإ  یِّبَر  ِینادَه  ِینَّنِإ  ُْلق  : » یلاعت يادخ  هدومرف  .دیمان و  ناملسم  ار  امش  نیا ، زا  لبق  وا  تسا ، میهاربا  امش 
راوتـسا و نید  هب  تسا  هدرک  تیاده  تسار  هار  هب  ادخ  ارم  ًاقّقحم  [ ربمغیپ يا   ] وگب (1) ؛ َنیِکِرْشُْملا » َنِم  َناک  امَو  ًافِینَح  َمیِهاْربِإ  َهَِّلم 
رب كاـپ  هویـش  هک  نیا  هب  نداد  هجوت  يارب  .دوب و  هّزنم  نیکرـشم  لـطاب  دـیاقع  كرـش و  ثول  زا  شدوجو  هک  میهاربا  كاـپ  نییآ 
هک دـنچره  تسا ، هعیـش  هقیرط  هویـش و  ناـمه  هدومرف  رما  نآ  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  شربـمغیپ  لـجوّزع -  دـنوادخ - هک  یّقح 

.تسا دیحوت  تقیقح  میهاربا و  تعیرش  نیا  و  دنشاب ، تیمها  مک  مدرم  رظن  رد  كدنا و  ناشدارفا  هرامش 

هیلعرقاب ماما  رفعجوبا  ترـضح  زا  یفاـک  هضور  رد  هللا  همحر  ینیلک  مالـسالا  هقث  زین  هک  تسا  یتیاور  میدرک  داـی  هچنآ  رب  لـیلد  و 
زا سک  چیه  و  ام ، نایعیـش  ام و  رگم  دنک  یمن  لمع  مالـسلا  هیلع  میهاربا  نید  هب  تما  نیا  زا  سک  چـیه  دومرف : هک  هدروآ  مالـسلا 

شیامرف نیا  و  . (2) ام [ اب تفلاخم   ] ببـس هب  زج  هدیدرگن  هارمگ  تما  نیا  زا  سک  چیه  و  ام ، ببـس  هب  رگم  هدشن  تیاده  تّما  نیا 
اذل تسا ، ناشیا  شور  هویش و  میکحت  اضما و  نانآ و  يزاس  كاپ  قیوشت و  نایعیش و  ياه  لد  یّلـست  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا 

هب هراشا  َِکئلوُأ » ِنید  یلع  ءالؤه  َناـک  نإَو  : » دومرف هک  نیا  و  درک ، دـیکأت  هّیمـسا  هلمج  قیقحت و  فرح  دـنگوس و  اـب  ار  شنخس 
 - دنک ناشتنعل  یلاعت  يادخ  هک  یهارمگ -  نارادمدرس  اه  نآ  ياسؤر  هب  هراشا  کئلوا »  » و تسا ، نانآ  هب  ضیرعت  لدروک و  هّماع 

هدوب هّیقت  ياج  هّیقت و  نامز  هک  اریز  دشاب ، یم 

ص:504

هیآ 161. ماعنا ، هروس  . 677 - 1
ح 359. ، 254 یفاکلا ، هضور  . 678 - 2
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يرهاظ و تّزع  ترثک و  زا  ناش  نیفلاـخم  رد  هچنآ  تهج  زا  نایعیـش  هک  تسا  نآ  نخـس  رخآ  اـت  لوا  زا  ترـضح  روظنم  .تسا و 
رب ار  ناشدوخ  و  دننیب ، یم  تسایر  رویز و  لوپ و  زا  یناسفن  ياه  هتـساوخ  رد  ندوب  رو  هطوغ  و  يویند ، ياه  تمعن  هب  ندوب  مّعنتم 
ایند هب  و  دـنزادرپن ، اه  نآ  اب  تباقر  هب  لانم  لام و  يارب  و  دـنوشن ، نیگهودـنا  دـننک  یم  هدـهاشم  تخـس  تالاح  رد  ناـنآ  سکع 
رما نآ  هب  ار  ناش  ناماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  شربمغیپ  هک  هداد  تمعن  ناشیارب  قح  نید  زا  یلاعت  يادخ  هچنآ  هب  دننکن و  تبغر 

ُمَّنَهَج ْمُهاوْأَم  َُّمث  ٌلِیلَق  ٌعاتَم  ِدالِبلا *  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُبُّلَقَت  َکَّنَّرُغَی  ال  : » هدومرف لجوّزع -  يادـخ -  دنـشاب ، دنـسرخ  تسا  هدومرف 
« ِراْربَْأِلل ٌْریَخ  هَّللاَدـْنِع  امَو  هَّللاِدـْنِع  ْنِم  ًالُُزن  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراْهنَألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٌتاّنَج  ْمَُهل  ْمُهَّبَر  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  ِنِکل  ُداـهِملا *  َْسِئبَو 

دب هک  تسا  مّنهج  ناـش  هاـگیاج  سپـس  .تسا  زیچاـن  يا  هرهب  نیا  هک  دـبیرفن ، ار  وـت  اهرهـش  رد  نازرو  رفک  راذـگ  تـشگ و  (1) ؛
نآ رد  تسا  ناور  اه  يوج  اه  نآ  رد  هک  تسا  ییاه  تشهب  دندرک  زیهرپ  ناشراگدرورپ  [ مشخ زا   ] هک ار  نانآ  یلو  تسا ، ینایشآ 

.تسا رتهب  زیچ  ره  زا  ناکین  يارب  تسا  دنوادخ  دزن  هچنآ  تسا و  دنوادخ  زا  یتیانع  نیا  دنشاب  نادواج  اه 

یلو دنتـسه  دحوم  ناملـسم  رهاظ  هب  هک  دنچ  ره  لدروک  هّماع  هک  نیا  ینعی  دشاب ، نیکرـشم  هب  هراشا  کئلوا »  » هک تسا  لمتحم  و 
هداد رارق  شلها  يارب  دنوادخ  هک  یتماما  رد  ار  دوخ  دـساف  ياسؤر  اه و  توغاط  نانآ  هک  اریز  دـنراد ؛ ار  نیکرـشم  نییآ  نطاب  رد 

رد ار  ناش  ياه  تب  نیکرشم  هک  نانچمه  دنتسناد ، کیرش 

ص:505

تایآ 196 و 197 و 198. نارمع ، لآ  هروس  . 679 - 1
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ار يادخ  و  (1) ؛ ًائیش » ِِهب  اوُکِرُْـشت  َالَو  َهَّللا  اوُُدبْعاَو  : » دیامرف دنوادخ  دندرک ، کیرـش  هداد  رارق  دوخ  يارب  یلاعت  يادخ  هک  یتدابع 
دـشاب یم  كرـشم  عقاو  رد  دنادب  یکیرـش  یلاعت  يادخ  ّیلو  يارب  هک  یـسک  دیدرت  نودب  .دیزرون و  كرـش  وا  هب  چیه  دـیتسرپب و 

رد .تسا و  رایسب  رتاوت و  ّدح  رد  رابخا  رد  نیکرـشم  هب  نیفلاخم  زا  ندرک  ریبعت  و  تسا ، هدومن  تکرـش  دنوادخ  رما  رد  وا  هک  اریز 
ره تسا : هدمآ  ریدغ  هبطخ  رد  .تسا و  كرـشم  دیگنج  امـش  اب  هک  نآ  ره  و  ٌكِرْـشُم ؛» ْمَُکبَراح  ْنَمَو  : » میناوخ یم  هعماج  ترایز 

.تسا كرشم  داد  رارق  یکیرش  مالسلا  هیلع  یلع  اب  ندرک  تعیب  رد  سک 

رب سک  ره  مدرم  يا  دومرف : هک  هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  نمـض  رابخألا  یناعم  زا  لقن  هب  راونالا  هآرم  رد  و 
يراگدرورپ لجوّزع -  يادخ -  رب  دنیزگرب  يربمغیپ  نم  رب  سک  ره  و  هدیزگرب ، نم  رب  يربمغیپ  دنیزگرب  یماما  مالسلا  هیلع  یلع 

(2) .تسا هدرک  رایتخا 

نایب اه  نآ  يارب  دنک و  قیوشت  ار  نینمؤم  هک  هدوب  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  هک  نیا  لصاح  تسا  دایز  ًاّدج  هراب  نیا  رد  رابخا  و 
(3)؛ ُمالسإلا » ِهَّللاِْدنِع  َنیِّدلا  َّنإ  : » تسا هدومرف  و  هدیزگرب ، شناگدنب  يارب  دنوادخ  هک  دنتسه  يدیحوت  مالـسا و  نید  رب  هک  دزاس 

َوُهَو ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِماَلْـسإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَمَو  : » هدومرف لجوّزع -  يادخ -  .تسا و  مالـسا  نییآ  دـنوادخ  دزن  هدیدنـسپ  نید  انامه 
َنِم ِهَرِخآلا  ِیف 

ص:506

هیآ 36. ءاسن ، هروس  . 680 - 1
.24 راونألا ، هآرم  . 681 - 2

هیآ 19. نارمع ، لآ  هروس  . 682 - 3
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یَّصَوَو  » .دوب دهاوخ  ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  تسین و  هتفریذپ  وا  زا  دنک  رایتخا  ینید  مالـسا  زا  ریغ  سک  ره  و  (1) ؛ َنیِرِساخلا »
نادـنزرف بوـقعی  میهاربا و  و  (2) ؛ َنوُِملْـسُم » ُْمْتنَأَو  ـَّالِإ  َُّنتوُمَت  ـالَف  َنیِّدـلا  ُمَُکل  یفَطْـصا  هَّللا  َّنِإ  َِّیَنب  اـی  ُبوُقْعَیَو  ِهِیَنب  ُمیِهاْربِإ  اـِهب 

ناتیارب ار  نید  نیا  دنوادخ  انامه  نم  نادنزرف  يا  تفگ ] نینچ  شنادنزرف  هب  مادک  ره  و   ] دـندرک شرافـس  نییآ  نیا  هب  ار  شیوخ 
کیرـش یلاعت  يادخ  يایلوا  يارب  نافلاخم ، هک  هدومرف  دیکأت  مالـسلا  هیلع  ماما  نینچمه  .دیریمن  مالـسا  نییآ  هب  زج  سپ  هدیزگرب 

.دندیتسرپ یم  هتخاس و  دوخ  يارب  رگید  ینایادخ  هک  یناکرشم  دندوب ، نیکرشم  نییآ  رب  اهکیرش  نآ  هک  دنداد  رارق  ییاه 

مالـسلا مهیلع  ناماما  زا  هک  ییاه  حرـش  اهلیوأت و  ریـسفت و  هفیرـش و  تایآ  دینک و  تقد  مالک  نیا  رد  هاگره  زیزع  هدنناوخ  امـش  و 
دیهاوخ رد  ار  مدرک  نایب  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  يارب  هک  ییانعم  تّحـص  دییامن  یـسررب  ار  هدمآ  تیاور  اه  نآ  هرابرد 

.تفای

نخس دیکأت  يارب  هک  تسا  هدَّدشم  َّنإ »  » زا هفّفخم  ءالؤه » َناک  ْنإ  و  : » مالـسلا هیلع  ترـضح  نآ  هدومرف  رد  ْنإ »  » هملک هک : نادب  و 
انُّلُِـضَیل َداک  ْنإ   » .دـنزادنا هنتف  هب  ار  وت  دوب  کیدزن  انامه  و  (3) ؛ َکَنُوِنتْفََیل » اوُداک  ْنإَو  : » یلاعت يادخ  هدومرف  دـننام  هدـش ، هدروآ 

.دزاس هارمگ  یّلک  هب  نام  نایادخ  شـسرپ  زا  ار  ام  [ هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ   ] وا دوب  کیدزن  هتبلا  [ دنتفگ نارفاک  [ ؛ (4) اِنتَهلآ » ْنَع 
.دوب نارگ  یسب  هلبق  رییغت   ] نیا و  (5) ؛ ًهَریبََکل » َْتناک  ْنإَو  »
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« ْنإ  » هدرک رکذ  هللا  همحر  یسلجم  هچنآ  ربانب  .اه و  نیا  ریغ  .میتفای و  قساف  ار  ناشرتشیب  هتبلا  و  (1) ؛ َنیقِساَفل » ْمُهَرَثْکأ  انْدَجَو  ْنإَو  »
.درادن یتافانم  میتفگ  ام  هچنآ  اب  زین  ضرف  نیا  رب  و  دشاب ، یم  هّیلصو 

هاـگ نآ  دـننک ، ادـتقا  ناـشماما  هب  هک  دومرف  رما  ار  ناـنآ  درک ، بیغرت  قیوشت و  ار  اـه  نآ  هک  نآ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
هب کـمک  تهج  ود  زا  و  ناـشماما ، هب  کـمک  تهج  ود  زا  نیا  هک  اریز  دـیهد .» يراـی  شـالت  عرو و  اـب  راـک  نیا  رب  سپ  : » دوـمرف
هک تسا  يراک  رب  يرگید  ندومن  يرای  تناعإ »  » ینعم هک  تسا  نیا  شتهج  تسا  ناشماما  هب  کمک  هک  نیا  اـما  .تسا  ناـشدوخ 
زا کی  ره  زا  دـنوادخ  تعاط  لوصح  ادـخ و  نید  جـیورت  مالـسلا  هیلع  ماـما  روظنم  دوصقم و  دـیدرت  نودـب  و  دـهاوخ ، یم  ار  نآ 

ماما دیزگ ، يرود  دنوادخ  ینامرفان  تیـصعم و  زا  دومن و  شالت  تیّدج و  دـنوادخ  تعاطا  رد  نمؤم  هچنانچ  سپ  تسوا ، قولخم 
تهج .دومرف  دـهاوخ  تناعا  ار  وا  نآ  يازإ  رد  ماما  سپ  تسا ، هدـش  مالـسلا  هیلع  ماما  نیعم »  » هداد و يراـی  شدـصقم  رد  ار  دوخ 

نتسناد و  وا ، هویش  زا  يوریپ  رد  مدرم  ندش  بیغرت  هیام  هانگ  زا  شزیهرپ  عَرَو و  و  تعاطا ، رد  نمؤم  تیّدج  شالت و  هک : نیا  مود 
سپ  (2) تـسا هتخومآ  بدا  نینچ  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  هویـش  نیا  هک  اریز  دـش ، دـهاوخ  شماـمإ  ّتیناـقح 

هب داقتعا  رارقا و  يوریپ و  ببس 
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هیآ 102. فارعا ، هروس  . 688 - 1
هیلع قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترـضح  تفگ : هک  هدروآ  ماّحـش  دـیز  زا  یحیحـص  دنـس  هب  ح 5 . ، 636  / 2 یفاـک ، لوصا  . 689 - 2

هب ار  امـش  و  ناـسرب ، مالـس  دـیامن  یم  لـمع  منخـس  هب  دـنک و  یم  متعاـطا  ینیب  هک  نایعیـش  زا  سک  ره  رب  دوـمرف : نم  هـب  مالـسلا 
هیاسمه بوخ  و  دوجـس ، لوط  و  تناما ، يادا  ییوگتـسار و  و  ادـخ ، يارب  شالت  ناتنید و  رد  عرو  منک و  یم  شرافـس  یـسرتادخ 

، دـییامن تیاـعر  درپـس  امـش  هب  هک  یـسک  ره  هب  تبـسن  ار  تناـما  دروآ ، ار  اـه  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  هک  يراد ،
هلـص ار  ناـتیاه  هریـشع  دوش ، ادا  مه  نزوس  خـن و  دومرف  یم  رمأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  اریز  .راکدـب  اـی  دوب  راـکوکین 

هاگره هک  اریز  دییامن ، ادا  ار  ناشقوقح  و  دینک ، تدایع  ار  ناشنارامیب  .دییامن و  تکرش  ناش  تاوما  ياه  هزانج  عییـشت  رد  و  دینک ،
وکین مدرم  اب  ار  شیوخ  قلخ و  و  دیامن ، ادا  ار  تناما  و  دیوگب ، تسار  شراتفگ  رد  و  دـشاب ، هتـشاد  عرو  شنید  رد  امـش  زا  یـسک 

و دش ، مهاوخ  نامداش  تهج  نیا  زا  و  تخاس ، دـهاوخ  دنـسرخ  ارم  نآ  و  تسا ، يرفعج  صخـش  نیا  دـش : دـهاوخ  هتفگ  دـنادرگ 
بدا تسا  نیا  دـنیوگ : و  دـسر ، نم  رب  شگنن  الب و  دـشاب  نیا  فـالخرب  هچناـنچ  و  تسا ، رفعج  يزومآ  بدا  نیا  دوش : یم  هتفگ 
نایعیش زا  يا  هلیبق  رد  یسک  هاگره  هک  دوب  نانچ  هکنیا : تفگ  ثیدح  میارب  مالـسلا  هیلع  مردپ  دنگوس  ادخ  هب  سپ  رفعج ! يزومآ 
تـسار رتهب و  همه  زا  شقوقح  ندرک  تیاـعر  و  رتـشیب ، همه  زا  شا  يرادـتناما  تفر  یم  رامـش  هب  اـه  نآ  تنیز  مالـسلا  هیلع  یلع 

یم .دـش  یم  لاؤس  وا  هرابرد  هریـشع  زا  دـنداد ، یم  رارق  وا  دزن  ار  ناـش  ياـه  هدرپس  اـه و  تیـصو  دوب ، رتداـیز  همه  زا  شا  یئوگ 
رد ثیدح 4] ، 636  / 2  ] باتک نامه  رد  و  تسا .» رتوگتسار  رت و  رادتناما  ام  همه  زا  وا  هک  اریز  تسا  ینالف  لثم  یـسک  هچ  دنتفگ :

ناـمدوخ و موق  اـب  هک  تسا  هتـسیاش  هنوگچ  متـشاد : هضرع  ترـضح  نآ  هب  : » تفگ هک  هدـمآ  بهو  نب  هیواـعم  زا  یحیحـص  ربـخ 
ناشیا هب  هک  نات  ناماما  هب  دومرف : دنتسین ؟ ام  بهذم  هویش و  رب  هک  یناسک  زا  مییامن  راتفر  مینک  یم  ترشاعم  ناشیا  اب  هک  ینامدرم 
عییـشت رد  و  دننک ، تدایع  ار  اه  نآ  نارامیب  ناشیا  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  دـننک ، نانآ  هک  دـینک  نانچ  سپ  دـیرگنب ، دـینک  یم  ادـتقا 
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{. فلؤم « } دننک یم  ادا  ناشیا  هب  ار  تناما  دنهد و  یهاوگ  نانآ  هیلع  عفن و  هب  و  دنیامن ، تکرش  ناشیاه  هزانج 
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گنج نینچ  نیا  شنانمـشد  اب  و  دهد ، یم  يرای  ار  دوخ  ماما  هلیـسو  نیدب  و  دش ، دـهاوخ  شنافلاخم  نانمـشد و  زا  ضارعا  ماما و 
نیا اّما  .دیهد و  رارق  راشف  جنر و  رد  ار  نامنانمشد  عَرَو ، هلیسو  هب  و  دومرف : هتشذگ  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  نانچ  دنک ، یم 

رد تیّدج  هک : تسا  نآ  شلّوا  هجو  تسا  ناشدوخ  يرای  تناعا و  هک 
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لاوز هیام  هک  اسب  اه  يدـب  رد  رارـصا  هانگ و  رد  نداتفا  هک  نانچمه  دوش ، یم  نامیا  تابث  اقب و  ببـس  تیـصعم  زا  زیهرپ  تعاطا و 
(1) و ؛» نُؤِزْهَتْـسَی اِهب  اُوناکَو  ِهَّللا  ِتایآب  اُوبَّذَـک  ْنأ  يَاوُّسلا  اُؤاسأ  َنیِذَّلا  َهَِبقاع  َناک  َُّمث  : » دـیامرف لـجوّزع -  يادـخ -  ددرگ ، ناـمیا 

.دنتفرگ ازهتسا  هب  هدومن و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  دش  نیا  دنتخادرپ  دب  رادرک  تشز و  لامعا  هب  هک  نانآ  ماجنارس 

تشهب رد  وا  اب  ترواجم  ببـس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  يوریپ  و  ناهانگ ، زا  زیهرپ  تعاطا و  رد  شالت  شـشوک و  هک : نیا  رگید  هجو 
هاـگیاج تمالـس و  هاـگلزنم  رد  ماـما  ترواـجم  هب  يراگتـسر  رد  ناـشدوخ  هب  تبـسن  نینمؤم  ندرک  تناـعا  نیا  و  دوش ، یم  نیرب 

راوج زا  ندـش  رود  باوث و  نیا  زا  ندـنام  مورحم  بجوم  لامعا  رد  وا  اب  ندومن  تفلاخم  هک  نانچمه  دـشاب ، یم  تشهب )  ) یمارگ
نب دمحا  زا  ییحی  نب  دمحم  زا  یفاک  هضور  رد  ینیلک  مالسالا  هقث  هچنآ  تسا  نیا  رب  هاوگ  .ددرگ و  یم  مالسلا  مهیلع  بایطا  همئا 

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  شردپ  هک : نیا  هدروآ  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  ماّحل  داّمح  زا  یلع  نب  نسح  زا  دمحم 
سپـس .دوب  یهاوخن  نم  لزنم  مه  تمایق  يادرف  هاـگلزنم  رد  ینک  راـتفر  نم  فـالخرب  لـمع  رد  وت  هچناـنچ  هک  یتسار  مناـج  رـسپ 

اب و  دنشاب ، هتشاد  هدهع  هب  ار  دنفلاخم  ناشیا  اب  لامعا  رد  هک  يرگید  دارفا  یتسرپرـس  یناسک  هتـساوخن  لجوّزع -  يادخ -  دومرف :
(2) .دنگوس هبعک  راگدرورپ  هب  هن  دنوش ، لزنم  مه  تمایق  زور  نانآ 

یفخم راک  نیا  رب  ام  هزیگنا  و  میهد ، نایاپ  ثیدـح  نیا  لاجر  نییعت  يارب  بلطم  قیقحت  هب  اجنیا  رد  ار  دوخ  نخـس  هک  تسین  دـب  و 
زا یضعب  رب  نآ  ندنام 

ص:510
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ج 358. ، 253 یفاک ، هضور  . 691 - 2
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لاـعتم و دـنوادخ  زا  تناعتـسا  اـب  سپ  .تسا  لوـهجم  ثیدـح  نیا  هتفگ : دوـخ  لوـقعلا  هآرم  باـتک  رد  هک  تسا  هتـسجرب  ياـملع 
ار بلطم  حیضوت  رگا  و  دشاب ، یم  حیحص  ثیداحا  زا  نم  رظن  هب  ثیدح  نیا  مییوگ : یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  لآ  زا  دادمتسا 

يراج ِتقیقح  شریذـپ  يارب  لد  و  ياشگب ، شزومآ  ِلاب  سپ  دوش ، هتـشادرب  تقیقح  يور  زا  هدرپ  هک  یتسه  لـیام  یهاوخ و  یم 
ناتیارب یلک  هدعاق  کی  و  تسا ، ردقلا  لیلج  هقث  ییحی  نب  دـمحم  نامه  راّطع  ییحی  نب  دـمحم  هک  نادـب  (1) و  يامنب مهارف  هدش 

دمحم نب  دمحا  اّما  .تسا و  لیلج  هقث  صخـش  نیمه  وا  دوش ، عقاو  یفاک  دنـس  لّوا  رد  ییحی  نب  دـمحم  اج  ره  هک : نیا  میوگ  یم 
.تسا نانآ  هیقف  هّجوم و  ّتیصخش  نییمق و  خیش  لیلج  هقث  يرعـشا  یـسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  هدش  عقاو  ثیدح  نیا  قیرط  رد  هک 

، دشاب یم  لاّضف  نب  یلع  نب  نسح  وا  هک  تسا  نیا  هتشگ  رهاظ  ام  يارب  لاجر  بتک  رابخا و  یـسررب  زا  هچنآ  یلع : نب  نسح  اّما  و 
متفه نوتـس  رانک  رد  شتاماقم  و  دنا ، هدرک  دای  یمهم  ياه  تدابع  رایـسب و  بقانم  وا  يارب  و  تسا ، راکزیهرپ  دباع  لیلج  هقث  وا  و 

زا یتمـسق  رد  وا  هک  دـنچ  ره  و  دـشاب ، یم  دزناـبز  ینـالوط  ياـه  هدجـس  تداـبع و  ترثـک  اـب  شنارود  و  فورعم ، هفوـک  دجـسم 
مهیلع قح  رب  ناماما  نییآ  هب  و  تفرگ ، شیپ  ار  تسرد  هویش  تشگرب و  هدیقع  نآ  زا  یلو  هتشاد  ار  هّیحطف  شور  شا  یناگدنز 

ص:511

نانچمه تسا ، لد  یگدنز  هیام  ملع  هک  اریز  .هدش  هتفرگ  تیراع  هب  ملع  يارب  بآ  هک  تسا  هّیلیثمت  هراعتـسا  باب  زا  نیا  . 692 - 1
{. فلؤم  } .دش هدروآ  نتفای -  نایرج  ینعی  راعتسم -  مزاول  زا  یضعب  سپس  دراد ، یگتسب  بآ  هب  ندب  یگدنز  هک 
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هب تبسن  هاگآ  هقث  راوگرزب و  نایعیـش  زا  يو  تسا ، ماّحل  یفوک  دقاو  نب  داّمح  وا  ماّحل : داّمح  اّما  .داهن و  ندرگ  مالـسلا  هالـصلا و 
مراد سرتسد  رد  ًـالعف  هک  یلاـجر  ياـه  باـتک  رد  وا  هب  عجار  یحیرـص  قیثوت  نم  هک  دـنچ  ره  و  تسا ، مالـسلا  مهیلع  ناـماما  رما 

رب دهاش  .تسا و  دنمدرخ  نایوار  ردقلا و  لیلج  تاقث  زا  يو  هک  تسا  نیا  هتفای  تّوق  لد  رد  هدـش و  رهاظ  میارب  هچنآ  یلو  متفاین ،
: تسا هجو  دنچ  نیا 

ّتقد ردق و  تلالج  دوجو  اب  دیدرگ -  رکذ  هک  یـسیع -  نب  دـمحم  نب  دـمحا  صوصخ  هب  وا ، تیاور  رب  یّمق  نایوار  دامتعا  لّوا :
یـسیع تهج  نیمه  زا  هک  هدش  هتفگ  هکلب  دنتـسج ، یم  يرود  درک  یم  تیاور  فیعـض  دارفا  زا  هک  یـسک  زا  اه  یّمق  هک  اریز  وا ،

.درک دیعبت  مق  زا  ار  یقرب  دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  قوف  رد  هدش  دای 

زا یـسک ، زا  ردـقلا  لـیلج  دارفا  ندرک  تیاور  و  هدرک ، تیاور  وا  زا  شیاوـقت -  ّتقد و  عرو و  همه  اـب  لاّـضَف -  نبا  هک  نـیا  مود :
.تسا هدیدرگ  نایب  دوخ  ياج  رد  هک  نانچ  دشاب ، یم  نانیمطا  قوثو و  ياه  هناشن 

هک هدش  ترضح  نآ  زا  لاّضف  ینب  ياه  باتک  هب  عجار  هک  یلاؤس  هب  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  دمحموبا  ماما  شیامرف  موس :
«. دیراذگاو ار  دنا  هداد  رظن  هچنآ  دیریگب و  ار  دنا  هدرک  تیاور  هچنآ  : » دومرف باوج 

.تسا هدرک  تیاور  تاقث  زا  دنا : هتفگ  شلاح  حرش  رد  هک  وا  زا  ردقلا  لیلج  هقث  یلجب ، ریشب  نب  رفعج  تیاور  مراهچ :

رد یفاک  لوصا  رد  هللا  همحر  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم   (1) قودص خیش  هچنآ  مجنپ :

ص:512
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هک هدروآ  ماّحل  دـقاو  نب  داّمح  زا  لاّضف  نب  یلع  نب  نسح  زا  یـسیع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  زا  راّـطع  ییحی  نب  دـمحم  زا  هّیقت  باـب 
نآ زا  دعب  یتّدم  و  مدینادرگ ، بانج  نآ  زا  يور  سپ  مدید ، دوخ  يور  شیپ  یهار  رد  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  تفگ :
امش ادابم  ات  منادرگ  یم  رب  امش  زا  يور  منیب و  یم  ار  امش  نم  مدرگ ، تیادف  متشاد : هضرع  سپ  مدش ، دراو  ترضح  نآ  رب  متفر و 

اج نالف  رد  يدرم  زورید  یلو  درآ ، تمحر  وت  رب  دنوادخ  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  مزادنا ، تَّقـشم  تمحز و  هب  ار 
(1) .درکن يا  هدیدنسپ  بوخ و  راک  وا  هَّللادبعابا ؛ يا  داب  مالس  وت  رب  تفگ : دید و  ارم 

هب و  هتشاد ، هّیقت  دراوم  هب  تبسن  شنیب  تخانـش و  و  تسا ، هیماما  هعیـش  زا  داّمح  هک  تسه  نیا  رب  تلالد  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  و 
نیمه يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  و  هدـیزرو ، یم  مامتها  دـشاب  یـضتقم  هک  هنوگ  ره  هب  وا  تیاضر  لیـصحت  مالـسلا و  هیلع  ماما  ظـفح 
ظاحل زا  داّمح  عضو  لاح و  میدرک  نایب  هچنآ  هب  .دراد و  تلالد  وا  رفاو  مهف  شوه و  لقع و  رب  زین  .دندرک و  اعد  وا  ّقح  رد  تهج 

هب مکح  هک  تسا  هتـشادنپ  هللا  همحر  یـسلجم  انالوم  هچنآ  زا  و  دـش ، مولعم  ردـق  تلـالج  ندوب و  ناـنیمطا  دروم  هدـیقع و  ینید و 
.تسا جراخ  هدومن  شندوب  لوهجم 

نآ دننام  دنوادخ و  دای  ریغ  زا  نابز  ظفح  مراهچ : داتفه و 

نآ دننام  دنوادخ و  دای  ریغ  زا  نابز  ظفح  مراهچ : داتفه و 

ناسنا نوچ  یلو  تسا  هدیدنسپ  بوخ و  نامز  ره  رد  هک  دنچره  راک  نیا  و 
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رما نیا  هب  شمامتها  تسا ، ناـحتما  هنتف و  ناـیز و  رطخ و  ضرعم  رد  رتشیب  مالـسلا  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  ترـضح  تبیغ  ناـمز  رد 
.تساه نامز  ریاس  زا  رت  مهم  رتدَّکؤم و 

هک هدروآ  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  نامیالوم  زا  رباج  زا  یحیحـص  ربخ  رد  نیدلا  لامک  باتک  رد  قودـص  خـیش 
ام رما  رب  نامز  نآ  رد  هک  یناسک  نآ  لاح  هب  اشوخ  دوش ، یم  بیاغ  ناشرظن  زا  اه  نآ  ماما  هک  دـسر  یم  ارف  مدرم  رب  ینامز  دومرف :

: دیامرف یم  دنک و  یم  ادن  ار  نانآ  هلالج -  ّلج  دـنوادخ -  هک  نیا  دـسر  یم  اه  نآ  هب  باوث  زا  هک  يزیچ  نیرت  مک  دـننامب ، تباث 
امش هک  نم  زا  باوث  یکین و  هب  ار  امش  داب  تراشب  سپ  دیتشاد ، رواب  ارم  بیغ  دیدروآ و  نامیا  نم  ّرس  هب  نم  نازینک  ناگدنب و  يا 

هب ناراب  امش  ببـس  هب  مزرمآ و  یم  ار  ناتناهانگ  منک و  یم  وفع  ار  امـش  مریذپ و  یم  امـش  زا  دیتسه ، نم  نازینک  ناگدنب و  قح  هب 
هـضرع دیوگ : رباج  .مدرک  یم  لزان  اه  نآ  رب  ار  دوخ  باذع  دیدوبن  امـش  رگا  منک ، یم  عفد  اه  نآ  زا  ار  الب  مناسر و  یم  مناگدنب 

هناخ نابز و  ظفح  دومرف : تسیچ ؟ دهد  ماجنا  نامز  نآ  رد  نمؤم  هک  يراک  نیرتهب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هداز  يا  متشاد :
(1) .ینیشن

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدمآ  تیاور  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  قودـص  خیـش  سلاجم  رد  و 
هزور جنر  و  تشاد ، دهاوخ  زاب  اذغ  زا  ار  شمکش  نخس و  زا  ار  شناهد  دنک  شمیظعت  دسانشب و  ار  یلاعت  يادخ  سک  ره  دومرف :

نام ناردام  ناردـپ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يا  دـنتفگ : [ باحـصا ، ] تخاس دـهاوخ  راومه  دوخ  رب  ار  يراد  هدـنز  بش  و 
؟ دنتسه ادخ  يایلوا  نانیا  داب ، تیادف 
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دنتسیرگن نوچ  و  دوب ، رکذ  ناشنخس  دنتفگ  نخس  نوچ  و  دوب ، هشیدنا  ناش  توکـس  سپ  دندنام  تکاس  ادخ  يایلوا  انامه  دومرف :
هچنانچ دوب ، تکرب  مدرم  نایم  رد  ناشنتفر  هار  سپ  دنتفر  هار  و  دوب ، تمکح  ناش  قطن  سپ  دندوشگ  نابز  و  دوب ، تربع  ناشهاگن 

یمن رارق  ناـش  ياهدـبلاک  رد  باوـث  قوـش  باذـع و  میب  زا  اـه  نآ  حاورا  دوـبن  هتـشاد  موـتحم  ناـنآ  رب  دـنوادخ  هـک  ییاـه  لـجا 
.(1) تفرگ

حیضوت

نآ زا  معا  تمص  و  دور ، یم  راک  هب  تسا  نتفگ  نخس  ضرعم  رد  ناسنا  هک  ییاج  رد  نتفگ  نخس  زا  نابز  ظفح  رد  توکس  ًابلاغ 
.تسا نآ  زا  معا  مّلکت  و  دور ، یم  راک  هب  هبطاخم  ماقم  رد  ًابلاغ  قطن  و  تسا ،

رد (2) و  «. دنتـسه اه  لال  ام  نایعیـش  انامه  : » دومرف هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ماـما  زا  یحیحـص  ربخ  رد  یفاـک  لوصا  رد 
: دومرف يامنب ، یشرافس  ارم  تشاد : هضرع  ترضح  نآ  هب  یصخش  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  یقَّثوم  دنس  هب  باتک  نامه 

(3) .يدرگ نوبز  راوخ و  هک  هدم  مدرم  تسد  هب  ار  تروما  مامز  و  يوش ، زیزع  هک  نک  ظفح  ار  تنابز 

انامه تسا ، یشوماخ  ملع و  ْملِح و  هقف  ياه  هناشن  زا  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا  یحیحص  دنس  هب  باتک  نامه  رد  و 
(4) .تسا يریخ  ره  يامنهار  نآ  هک  یتسرد  هب  دروآ ، یم  ّتبحم  یشوماخ  انامه  تسا ، تمکح  ياهرد  زا  یکی  یشوماخ 
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بانج نآ  رضحم  هب  هک  یصخش  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یحیحـص  ربخ  رد  و 
ای يرآ ، تشاد : هضرع  دََرب ؟ تشهب  هب  ار  وت  نآ  ببس  هب  دنوادخ  هک  يزیچ  هب  منک  ییامنهار  ار  وت  ایآ  دندومرف : دوب  هدش  فَّرـشم 
یم هچنآ  هب  مدوخ  رگا  درک : ضرع  نک ، يریگتسد  ار  نارگید  هداد  وت  هب  دنوادخ  هچنآ  زا  دومرف : هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
منک شا  يرای  مهاوخ  یم  هک  یـسک  زا  رگا  تشاد : هضرع  نک ، يرای  ار  مولظم  سپ  دومرف : روطچ ؟ مشاب  دـنمزاین  مشخبب  مهاوخ 
یم هک  یـسک  زا  مدوـخ  هچناـنچ  تفگ : نک -  ییاـمنهار  ار  وا  ینعی  نک -  ناداـن  يارب  يراـک  سپ  دوـمرف : هچ ؟ مدوـب  رت  ناوتاـن 

رد تافـص  نیا  زا  یکی  هک  یتسین  نامداش  ایآ  ریخ ، زا  زج  دـنبرب  ار  تنابز  سپ  دومرف : مدوب ؟ رت  نادان  منک  شا  ییاـمنهار  مهاوخ 
؟(1). دناشکب تشهب  هب  ار  وت  هک  دشاب  وت 

یماگنه و  دشاب ، تکاس  هک  مادام  دوش  یم  هتـشون  راکوکین  هتـسویپ  هدنب  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  رد  و 
.(2) دوش هتشون  راکدب  ای  راکوکین  دیوگب  نخس  هک 

نآ زا  شیپ  ثیدح  ثیدح و  ود  نیا  و  . (3) تسا هدروآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ار  ثیدح  نیا  دننام  هیقف  رد  زین  قودص  خیش 
تدابع دوخ  يدوخ  هب  یـشوماخ  توکـس و  هک  نیا  رب  دـنراد  تلالد  میدروآ  تیاور  قودـص  خیـش  سلاجم  زا  هک  یثیدـح  اـه و 

هّیقت رکفت و  لیبق  زا  یحجار -  رما  رب  دنچ  ره  تسا ، یّبحتسم 
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.دروآ میهاوخ  ار  اه  نآ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  هک  دنراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  يدنچ  تایاور  و  دشابن ، لمتشم  اه -  نیا  دننام  و 

 … « دوش یم  هتـشون  راـکوکین  : » مالـسلا هیلع  ماـما  هدومرف  حرـش  رد  و  هدرک ، لـّمأت  ریخا  ثیدـح  تلـالد  رد  هللا  همحر  یـسلجم  و 
نارظان هک  نانچ  تسا ، کین  ياهراک  هحلاص و  لامعا  زا  توکـس ]  ] نآ هک  اریز  شتوکـس ، يارب  ای  شنامیا و  رطاخ  هب  ای  : » دـیوگ

هجوت نآ  هب  دارفا  رتشیب  هک  دـنچره  تسا ، رهظا  نم  دزن  لّوا  ضرف  میوگ : یم  نم  و  : » هتفگ سپـس  دـنا .» هدـش  روآدای  ربخ  نیا  رد 
ربانب هک  اریز  دوش ،» هتـشون  راکدب  ای  راکوکین  دیوگب  نخـس  هک  یماگنه  و  : » هدومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هکنوچ  دـنا  هدومنن 
ًازاجم ار  راکدب  رگم  راکدب ، هن  دوش و  راکوکین  هن  هک  دیوگب  یحابم  نخس  تسا  نکمم  نوچ  دور ، یم  نیب  زا  رْـصَح  مود  لامتحا 

.تسا دیعب  نیا  و  ددرگ ، لماش  ار  راکوکین  ریغ  قلطم  روط  هب  هک  میهد  ّتیمومع 

سپ تسا ، لصاح  شیارب  نامیا  باوث  مارح  نخـس  نتفگ  ماگنه  هک  ددرگ  یم  داریا  دـیدرک  راـیتخا  هچنآ  رباـنب  دوش : لاکـشا  رگا 
؟ تسین تسرد  راکدب  راکوکین و  نیب  ندوب  دّدرم  نیاربانب  راکدب  مه  تسا و  راکوکین  مه 

هلباقم سپ  تسا ، نیمه  رهاظ  هک  نانچ  دـنکن ، يدـب  چـیه  هک  تسا  يراکوکین  راکوکین ؛ زا  روظنم  تسا  نکمم  میوگ : باوج  رد 
عونمم ار  تیـصعم  باکترا  دوجو  اب  نامیا  رارمتـسا  باوث  ندوب  یقاب  هک  نیا  رب  هفاضا  دـشاب ، یم  حیحـص  [ راکدـب راکوکین و  نیب  ]

انز تسا  نمؤم  هک  یلاح  رد  هدـننک  انز  : » مالـسلا مهیلع  نیموصعم  هدومرف  دراد  هراشا  نامیا ] باوث  رارمتـسا   ] مدـع هب  و  میناد ، یم 
« دنکن
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هچنآ للع  زا  یکی  دـشاب و  رابخا  نیا  ياه  لمحم  زا  یکی  دـناوت  یم  نایب  نیا  و  تشذـگ ، ثیداـحا  نیا  زا  یـضعب  هک  نآ  لاـثما  و 
لمع و باوث  رارمتـسا  رطاخ  هب  تسا ، تدابع  مکح  رد  مه  باوخ  لاح  رد  وا  ینعی  تسا » تدابع  ِملاع  باوخ  : » هک هدـمآ  تیاور 

(1) «. دوش یمن  رداص  وا  زا  دنک  لطاب  لاح  نآ  رد  ار  نآ  هک  يزیچ  وا و  نامیا 

: تسا لاکشا  رظن و  لحم  تهج  دنچ  زا  نخس  نیا  و 

لوا

هکلب تسین ، نآ  رب  يدـهاش  لیلد و  تسوا  نامیا  يارب  هک  نیا  هب  باوث  ندومن  دَّیقم  و  تسین ، رهاظ  دـنا  هتـسناد  رهظا  ناـشیا  هچنآ 
نیا و  دـنا ، هدـیمهف  هدرک -  فارتعا  نآ  هب  دوخ  هک  نانچمه  دنتـسه  نارظن  بحاص  رتشیب  هک  ربخ -  رد  نارظان  هک  تسا  نآ  رهاظ 

دب شدوخ  هب  تبـسن  زین  دـیوگب  یحابم  نخـس  هک  یـسک  نوچ  تساطخ ، دور » …  یم  نیب  زا  رْـصَح  مود  لامتحا  ربانب  : » هتفگ هک 
مه ار  شرمع  زا  رادقم  نیمه  دناوت  یم  نوچ  تسا ، هدرب  نیب  زا  ضوع  نودب  ار  نآ  هدومن و  عیاض  ار  دوخ  هیامرـس  هک  اریز  هدرک ،
ریخ نآ  ببـس  هب  و  دـیامن ، فرـصم  اه  نیا  دـننام  نآرق و  ندـناوخ  ای  اعد  ای  رکذ  رد  دـنک ، یم  فرـص  نتفگ  حاـبم  نخـس  رد  هک 

تسا راکوکین  شدوخ  هب  تبسن  ای  یسک  ره  هک  نیا  تسین  یفخم  نوچ  تسین ، يزاجم  ًالـصا  اجنیا  رد  و  دروآ ، تسد  هب  يرایـسب 
.دزاس رود  شدوخ  زا  ار  يدوس  هک  تسا  یسک  یمّود  و  دیامن ، بلج  دوخ  يوس  هب  یتعفنم  هک  تسا  یسک  یلّوا  راکدب ، ای  و 
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تـسد زا  اب  اهنت  هک  یـسک  يرگید  و  دناشکب ، شدوخ  يوس  هب  زین  يا  همدـص  تبوقع و  هک  نآ  یکی  تسا : هنوگ  ود  رب  راکدـب  و 
یم عیاض  ار  شرمع  هک  هراکیب  صخـش  اریز  دننک ، یم  دب  ناشدوخ  هب  ود  نیا  زا  مادک  ره  و  دنک ، یم  دـب  شدوخ  هب  تعفنم  نداد 
القع زا  کی  چیه  و  تسا ، هدرک  دب  شدوخ  هب  فرُع  لقع و  ظاحل  زا  دزاس  یم  فلت  يورخا  ای  يویند  تعفنم  نودب  ار  نآ  دنک و 

.دننک یمن  دیدرت  هراب  نیا  رد 

اُونَمآ َنیِذَّلا  َّالِإ  ٍرْسُخ *  یَِفل  َناْسنِإلا  َّنِإ  ِرْصَعلاَو *   -: » لجوّزع يادخ -  هدومرف  رد  رصح  ّتیمومع و  تهج  میدروآ  دای  هچنآ  هب  و 
ياـهراک رد  ار  دوخ  رمع  هک  ناـسنا  دارفا  زا  درف  ره  هک  نیا  رد  دراد  روـهظ  نوـچ  دوـش ، یم  موـلعم  . (1) ِتاـِحلاّصلا » …  اُولِمَعَو 

شرمع ياه  هظحل  زا  يا  هظحل  دـنچ  ره  هدومن ، عیاـض  ار  شا  هیامرـس  هک  نیا  ببـس  هب  تسا ، ناراـکنایز  زا  دـنکن  فرـصم  کـین 
: دنا هتفگ  شوخ  هچ  و  دراد ، يرایسب  دیاوف  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  هک  نک  ّربدت  میتفگ  هچنآ  رد  سپ  دشاب ،

َُهل ُتلقف  يِرْمُع  ِینَمَواس  ُرْهَّدلا 

اهیف ام  اینُّدلاب و  َيِرْمُع  ُْتِعبام 

ٍنَمَث اَِلب  ٍجیرْدَتب  ُهارَتشا  َّمث 

اهیِراش َباخ  ْدَق  ٍهَقْفَص  اَدَی  تَّبَت 

مک مک  جیردت و  هب  سپس  مشورف  یمن  تسه  نآ  رد  هچنآ  ایند و  هب  ار  دوخ  رمع  متفگ  وا  هب  دمآرب ، نم  رمع  ندیرخ  یپ  رد  هنامز 
.تسا هدرب  نایز  شا  هدنشورف  هک  يا  هلماعم  ناتسد  داب  هدیرب  دومن ، يرادیرخ  اهب  نودب  ار  نآ 
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: هدیشک مظن  هب  ار  ینعم  نیا  مجرتم  ]

راگزور درک  بلط  نوچ  نم  زیزع  رمع 

راگدرک فطل  نیا  رد  تسین  شورف  متفگ 

دادن نم  هب  ییاهب  رمع و  دوبر  مک  مک 

[ رارقرب هودنا  ترسح و  تفر و  هیامرس 

مود

، مسانـش یمن  شیارب  یهجو  راکوکین » …  زا  روظنم  تسا  نکمم  : » دیوگ هدومن  دراو  دوخ  رب  هک  یلاکـشا  باوج  ماقم  رد  هک  نیا 
نیا دـشاب  تکاس  رگا  هک  دـشاب ، راکدـب  اـی  راـکوکین  شلمع  بسح  هب  ملکتم  اـی  هدـننک  توکـس  هک  تسا  نآ  تیاور  زا  رهاـظ  و 

نخـس رگا  و  دشاب ، یم  شدوخ  هب  یکین  ناسحا و  زین  شلمع  نیا  دیوگب ، یکین  نخـس  رگا  و  دشاب ، یم  شدوخ  هب  ناسحا  شلمع 
اب دیوگب  یمارح  نخس  هچنانچ  و  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  توکس  باوث  نوچ  هدرک ، دب  شدوخ  هب  راک  نیا  اب  دنارب  نابز  رب  یحابم 

نخس ببس  هب  نتفای  تبوقع  قاقحتسا  رگید : و  توکس ، تعفنم  نداد  تسد  زا  یکی  هدرک ، يدب  شدوخ  هب  تهج  ود  زا  لمع  نیا 
.مارح هب  نتفگ 

موس

ینـشور هابتـشا  میناد » یم  عونمم  ار  تیـصعم  باکترا  دوجو  اب  ناـمیا  رارمتـسا  باوث  ندوب  یقاـب  هک  نیا  رب  هفاـضا  : » دـیوگ هکنیا 
 - هدـیدرگ نایب  دوخ  ياج  رد  هک  یمکحم  لیالد  ياضتقم  هب  دـیدرت -  نودـب  نوچ  تسین ، راگزاس  یهلا  لدـع  اـب  هک  اریز  تسا ،

.دبای یم  بیکرت  ود  نیا  زا  رارقا و  داقتعا و  زا  تسا  ترابع  نامیا 
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دوش ضرف  هچنانچ  سپ  دنراد ، تلاخد  نآ  نتفای  لامک  رد  هک  دنچره  دـنرادن ، یتّیلخدـم  نامیا  لصا  نتفای  قُّقحت  رد  لامعا : اّما  و 
یتروص رد  شراک -  رطاخ  هب  هک  دـنچ  ره  دـنام ، دـهاوخن  دـبا  ات  منهج  شتآ  رد  ًاعطق  دریمب ، ندرک  انز  لاح  رد  راکانز  ِنمؤم  هک 

یم تشهب  هب  ندش  لخاد  ببس  نامیا  هک  تسین  نیا  رد  يا  ههبش  هّیماما  هقرف  رظن  رد  و  ددرگ ، یم  باقع  دسرن -  وا  هب  تعافش  هک 
نیا زا  هنوگچ  نخـس  نیا  مناد  یمن  نم  و  دتفیب ، منهج  رد  دـبا  ات  یـصخش  نینچ  هک  تسا  نآ  لضاف  نیا  نخـس  ياضتقم  .دـشاب و 

هک تسا  یـسک  موصعم  دُربَن و  ار  يزیچ  زیت  ریـشمش  و  دـبای ، یـشزغل  مه  لیـصا  بسا  هک  اسب  یلو  هتفای ! رودـص  دنمـشناد  لـضاف 
.درادب نوصم  ار  وا  یلاعت  يادخ 

مراهچ

تسا نمؤم  هک  یلاح  رد  هدننک  انز  : ) مالـسلا مهیلع  نیموصعم  هدومرف  دراد  هراشا  نامیا ] باوث  رارمتـسا   ] مدع هب  و  : » هتفگ هک  نیا 
توافتم و تاجرد  بتارم و  لامک  بسح  هب  نامیا  هک  تسا  نیا  قح  و  تسا ، لیلد  نودب  ياعدا  تسردان و  نخـس  زین  دنکن .») انز 

قیدصت ار  شراتفگ  شلمع  هک  تسا  یسک  لماک  نمؤم  و  دوش ، یم  هدافتسا  ینعم  نیا  يرایسب  تایاور  زا  هک  نانچ  دراد ، یفلتخم 
يدوبمک ناصقن و  تهج  نیا  زا  و  دشاب ، یم  شراتفگ  داقتعا و  فالخرب  شلمع  تیـصعم  لاح  رد  راکهانگ  کش  نودـب  و  دـنک ،

رارقا داـقتعا و  یتسناد -  هک  ناـنچ  ناـمیا -  هک  اریز  تسا ، دوجوم  وا  رد  قَّقحم و  ناـمیا  لـصا  یلو  دوش ، یم  لـخاد  شناـمیا  رد 
تایاور و زا  يرایـسب  میدرک  دای  هچنآ  هب  و  تسا ، تباث  زین  نامیا  باوث  تسا  یقاب  صخـش  نآ  رارقا  داقتعا و  هک  یتقو  ات  و  تسا ،

ییاهاعد
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َُکتیَصَع ْنإ  َّمُهَّللَا  : » اهاعد زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  هلمج  زا  تسا ، امنهار  دنا  هدش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هک 
یِّنِم ِِهب  ًاّنَم  َال  َّیَلَع  ِِهب  َْکنِم  ًاّنَم  َِکب  ُنامیإلا  َوُهَو  َکَیلإ  ِءایْشَألا  ِّبَحأ  ِیف  َُکتْعَطأ  ْدَق  ّینإَف  اْهنَع  ِینَْتیَهَن  َءایْشأَو  اِهب  ِینَتْرَمأ  َءایْـشأ  ِیف 

ات يا  هدرک  یهن  هک  اهراک  زا  یـضعب  و  مهد ، ماجنا  يا  هدومرف  رما  هک  اهراک  زا  یـضعب  هب  تبـسن  نم  هچنانچ  ایادـخ  َْکیَلَع ؛» … 
وت هب  نامیا  هک  وت  دزن  اهزیچ  نیرت  بوبحم  رد  نم  انامه  سپ  ما ، هدومن  ینامرفان  تیـصعم و  ار  وت  اهراک ] نیا  رد  رگا   ] مهدن ماجنا 

 … مشاب هتشاد  یتّنم  وت  رب  نم  هک  نیا  هن  يداهن  ّتنم  نم  رب  وت  مه  ار  نامیا  نآ  هک  یلاح  رد  ما  هدومن  تتعاطا  تسا 

مجنپ

ِملاع باوخ  : ) هک هدـمآ  تیاور  هچنآ  للع  زا  یکی  دـشاب و  راـبخا  نیا  ياـه  لـمحم  زا  یکی  دـناوت  یم  ناـیب  نیا  و  : » هتفگ هک  نیا 
تدابع ِملاـع  ِباوخ  : » مالـسلا مهیلع  نیموصعم  هدومرف  هک  تسا  نآ  یلوا  هکلب  تسا ، لـیلد  نودـب  لـیوأت  زین  تسا » … ) تداـبع 

هک یعرش  مولع  لیصحت  هک  اریز  میرادن ، زاین  دروم  نیا  رد  یلیوأت  فّلکت و  هب  و  میراذگب ، یقاب  ناشرهاظ  رب  ار  نآ  دننام  و  تسا »
باوث مه  شندیباوخ  هب  یلاعت  يادخ  هک : نیا  هلمج  زا  دراد ، يدایز  دیاوف  رایـسب و  ياه  باوث  تسا  هدناوخ  ارف  اه  نآ  هب  دـنوادخ 

ار یتحار  و  هدنکفا ، تمحز  هب  دنوادخ  ياضر  لیصحت  هار  رد  ار  شدوخ  ملع  ِبلاط  هک  تسا  نآ  شتمکح  و  دهد ، یم  ار  تدابع 
شباوخ ضوع  رد  هک  نیا  هب  هداد  شاداپ  وا  هب  لجوّزع -  يادخ -  سپ  دیامن ، تیاده  ار  ادـخ  ناگدـنب  ات  هدومن  بلـس  شناج  زا 

رد ندب  ندرب  راک  هب  زا  تسا  ترابع  هک  هدومرف  تیانع  ار  تدابع  باوث  تسا  نآ  رد  شندب  شمارآ  ناج و  تحار  هک 
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هک نیا  شاداپ  هب  ددرگ  یم  دـیدجت  شیارب  يرگید  باوث  دـیآ  یم  شیپ  ِملاع  يارب  هک  يا  هزات  باوخ  ره  اب  سپ  تعاـطا ، یتخس 
نامدیهـش يالوم  ربق  تراـیز  باوث  رد  هک  تسا  نآ  ریظن  نیا  .تسا و  هدـنکفا  یگتـسخ  جـنر و  هب  ملع  لیـصحت  رد  ار  دوخ  ناـج 

وا هک  یلاح  رد  دننک  یم  تدابع  ار  یلاعت  يادخ  ناگتشرف  هک : هدمآ  تیاور  مالسلا  هالـصلا و  هیلع  نیـسحلا  هَّللادبع  یبا  ترـضح 
.تسوا يارب  باوث  و  دننک ، یم  تدابع  ار  یلاعت  يادخ  وا  ندرم  زا  سپ  و  تسوا ، يارب  باوث  تسا و  هدیباوخ  هدننک ) ترایز  )

ترورـض نآ  نتفگ  ای  تسا ، یـضار  نآ  هب  یلاعت  يادـخ  هک  ینخـس  زا  زج  ندـنام -  تکاس  هک : نیا  میدرک  داـی  هچنآ  لـصاح  و 
يدوخ هب  درآ -  نابز  رب  تسا  راچان  نآ  لها  اب  ترـشاعم  یناف و  يایند  نیا  رد  ندرک  یگدـنز  رد  نمؤم  هک  ییاـه  فرح  زا  دراد 

و ددرگ ، ضرف  هریغ -  ندیـشیدنا و  دـننام  دوش -  یم  لـصاح  نآ  رد  هچنآ  زا  رظن  عطق  اـب  دـنچ  ره  تسا ، یبحتـسم  تداـبع  دوـخ 
هب  ] هک هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هلمج : زا  دنک ، یم  تلالد  نآ  رب  هدـیدرگ  دای  یلائل  باتک  رد  هک  تیاور  نیدـنچ 

: هدـمآ يرگید  ربخ  رد  و  هزور .» یـشوماخ و  : » دومرف دـنوادخ  تسیچ ؟ تداـبع  ِلّوا  اراـگدرورپ ، تشاد : هضرع  لاـعتم ] دـنوادخ 
دمحا يا  [: » هدومرف دـنوادخ   ] و تسا » …  تداـبع  ِلّوا  نآ  و  یـشوماخ ؛ دـبای : یمن  تسد  نآ  هب  نمؤـم  زج  هک  تسا  زیچ  راـهچ  »

ملع و [ تسرد مهف  و   ] هقف ياه  هناشن  : » هدومرف و  تسین .» هزور  یـشوماخ و  زا  رت  بوبحم  نم  دزن  یتدابع  چیه  هلآو ، هیلع  هللا  یلص 
سپ تسا ، تمکح  ياهرد  زا  یکی  یشوماخ  انامه  تسا ، یشوماخ  ملح و 
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يراـک هب  ار  اـم  دـش : ضرع  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هب  و  دـناشک .» یم  تـشهب  هـب  ار  وـت  هـک  رادـهاگن  ریخ  زا  زج  ار  تناـبز 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  و  دـییوگن .» نخـس  ًادـبا  : » دومرف میوش ؟ لـخاد  تشهب  هب  نآ  هلیـسو  هب  هک  نک  ییاـمنهار 
هک مزوماین  وت  هب  يراک  ایآ  دومرف : رذوبا  هب  و  تسا .» يربمغیپ  شخب  شش  تسیب و  زا  شخب  کی  یـشوماخ  يور و  هنایم  ارادم و  »

یشوماخ و دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هَّللا ، لوسر  ای  ارچ  تشاد : هضرع  دشاب ؟ ُکبس  نابز  رب  نیگنـس و  [ تمایق [ي  وزارت رد 
نآ ءزج  ُهن  تسا ، ءزُج  هَد  تدابع  : » دومرف مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  و  دشاب .» یمن  طوبرم  وت  هب  هچنآ  ندراذگ  او  و  قلخ ، نسح 

ار شنابز  سک  ره  : » هدومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  و  دشاب .» یم  مدرم  زا  ندرک  رارف  رد  ءزج  کی  و  تسا ، یـشوماخ  رد 
«. دناشوپب ار  شیاه  یتشز  دنوادخ  درادهگن 

رثا رب  هک  دـش  هتـشک  یلاـح  رد  دـحا  هوزغ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  باحـصا  زا  یناوـج  : » هـک نـیا  هدـمآ  تـیاور  رد  و 
یم درک و  یم  كاپ  شتروص  زا  ار  اه  كاخ  دش ، رـضاح  شندب  رانک  شردام  سپ  دوب ، هتـسب  مکـش  رب  یگنـس  دیدش  یگنـسرگ 

شوخ شیارب  تشهب  هک  یناد  یم  اجک  زا  دومرف : وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  سپ  داـب ، شوخ  ار  وت  تشهب  مرـسپ  تفگ :
رد یتواسق  هچنانچ  مدآ ، دنزرف  يا  : » تسا هدمآ  یـسدق  ثیدح  رد  و  دشاب .» هتفگ  نخـس  هتـشادن  هدیاف  هک  يزیچ  هب  دـیاش  تسا ،

هدوبن طوبرم  وـت  هب  هک  يا  هتفگ  نخـس  يزیچ  هب  وـت  هک  نادـب  سپ  یتفاـی ، تندـب  رد  يا  يراـمیب  و  يزور ، رد  یتـّیمورحم  و  لد ،
هک نیا  ات  درکن ، یگدوهیب  تفگن و  نخس  ایند  روما  هب  عجار  لاس  تسیب  تّدم  عیبر  هجاوخ  هک  هدش  لقن  و  تسا .»
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هب هاگ  نآ  تفگ ، دـهاوخ  نخـس  زورما  وا  دـنتفگ : تعاـمج  سپ  دـش ، دیهـش  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  هب  نیـسح  ترـضح  ناـمیالوم 
هیلع نیـسح  ندش  هتـشک  هب  ار  امـش  ام و  شاداپ  دـنوادخ  تفگ : يو  دـنداد ، ربخ  وا  هب  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  دـنتفر و  شغارس 

، راکشآ بیغ و  ياناد  نیمز  اه و  نامسآ  هدننیرفآ  يا  ایادخ  تفگ : درک و  هیرگ  تسیرگن و  نامـسآ  هب  و  دنادرگ ، گرزب  مالـسلا 
ات دـنارن  نابز  رب  قح  نخـس  زج  و  تفر ، دوخ  هاگتدابع  هب  نآ  زا  سپ  ییامرف ، یم  مکح  دـننک  فالتخا  هچنآ  رد  تناگدـنب  نیب  وت 

.تفای تافو  هک  نیا 

هک یـشوماخ  داب  وت  رب  : » دومرف هک  هدمآ  بدنج  نب  هَّللادـبع  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ياه  شرافـس  رد  لوقعلا  فحت  باتک  رد 
«. ششوپ نالهاج  دزن  تسا و  تنیز  وت  يارب  املع  دزن  یشوماخ  هک  اریز  يوش ، یم  بوسحم  رابدرب  ملاع ، هچ  یشاب و  لهاج  هچ 

: هدورس بوخ  هچ  ارعش  زا  یکی  و  میوگ : یم 

ٌهَماَلَس ُتوکسلا  ٌْنیَز و  ُتمَّصلا 

ًاراَثْکِم ْنُکَت  اَلَف  َْتقَطَن  اَذإَف 

ًهَّرَم َِکتوکس  یَلَع  َْتمَدَن  ْنإ  ام 

ًاراِرم ِمالکلا  یلَع  َْتمَدَن  ْدََقلَو 

تکاس رب  هک  دـشن  مه  راب  کی  شابم ، يوگ  ُرپ  يدوشگ  نابز  هچنانچ  سپ  تسا ، یتمالـس  هیام  توکـس  تسا و  تنیز  یـشوماخ 
.يا هدش  نامیشپ  نتفگ  نخس  رب  اهراب  انامه  و  يدرگ ، نامیشپ  تندنام 

انامه : » دومرف هک  هدمآ  نینچ  نامعنلا  نب  دمحم  رفعجوبا  هب  شرافـس  رد  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  لوقعلا  فحت  باتک  رد  زین  و 
دندوب امش  زا  شیپ  هک  یناسک 
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نآ زا  شیپ  لاـس  هد  دـنک  دـّبعت  تساوخ  یم  هچناـنچ  اـه  نآ  زا  مادـک  ره  دـیزومآ ، یم  نتفگ  امـش  دـنتخومآ و  یم  ار  یـشوماخ 
نم تفگ : یم  هنرگو  دومن ، یم  دُّبعت  درک  یم  ربـص  نآ  رب  دـمآ و  یم  رب  هدـهع  زا  یبوـخ  هب  رگا  سپ  تخوـمآ ، یم  ار  یـشوماخ 

(1)  … «. مرادن یگتسیاش  مهاوخ  یم  هچنآ  هب  تبسن 

نیرت عماج  .تسا  رایـسب  هدـیدرگ  تیاور  هنیمز  نیا  رد  راکوکین  يامکح  تاملک  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  هک  يرابخا  و 
هب نامقل  : » دومرف هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  لوصا  رد  هللا  همحر  ینیلک  خیش  هک  تسا  یتیاور  اه  نآ 

(2) «. تسا الط  زا  توکس  هک  یتسار  هب  تسا  هرقن  زا  نتفگ  نخس  يرادنپ  هچنانچ  ناج  رسپ  تفگ : شرسپ 

هچناـنچ ینعی  تسا ، رتـهب  دوخ  يدوخ  هب  نتفگ  نخـس  زا  دوخ  يدوخ  هب  توکـس  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  ثیدـح  نیا  میوگ : یم 
زا رظن  عطق  اـب  ار  نتفگ  نخـس  تعیبط  و  میروآ ، رظن  رد  دوش  یم  ضراـع  نآ  رب  هک  یتاـهج  زا  رظن  فرـص  اـب  ار  توکـس  تعیبط 

یتحار هک  اریز  تسا ، رهاظ  شلها  دزن  شتهج  و  تسا ، رتوکین  رتهب و  توکـس  میریگب ؛ ضرف  ددرگ  یم  ضراع  نآ  رب  هک  یتاهج 
هک دراد  زین  يرگید  دـیاوف  دـشاب ، یم  درادـن  وا  هب  یطبر  هچنآ  رد  ندـش  فرـصم  زا  رمع  ندرک  ظفح  و  تسا ، نآ  رد  لد  ندـب و 

ناحجُر رب  دراد  تلالد  هچنآ  نیب  ینعم و  نیا  نیب  و  تسا ، یعیبط  يا  هیـضق  نیاربانب  دوش و  یم  نشور  دـنک  ّربدـت  هک  یـسک  يارب 
یضراعت رگید ، دراوم  رد  نآ  بوجو  و  صاخ ، دراوم  رد  نتفگ  نخس 

ص:526

.228 لوقعلا ، فحت  . 705 - 1
.114  / 2 یفاک ، لوصا  . 706 - 2

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 539 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_526_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_526_2
http://www.ghaemiyeh.com


هب نآ  بابحتـسا  رب  هک  يرابخا  هب  رظن  یلو -  تسا ، هورکم  یهاـگ  و  مارح ؛ یهاـگ  و  بجاو ؛ توکـس  یهاـگ  هکناـنچمه  تسین ،
رب هک  تسا  یتهج  ببس  هب  هک  ییاج  ره  رد  نتفگ  نخـس  توکـس و  مکح  فالتخا  و  دوش ، یمن  حابم  دراد -  تلالد  دوخ  يدوخ 

.دهد یم  رییغت  ار  نآ  یعیبط  یتاذ  مکح  و  ددرگ ، یم  ضرع  اه  نآ  زا  کی  ره 

رب دنک  یم  تلالد  : » تسا هتفگ  نینچ  لوقعلا  هآرم  باتک  رد  هدـش  دای  ثیدـح  رکذ  زا  سپ  هک  تسا  یـسلجم  هماّلع  زا  تفگـش  و 
زا يرایسب  رد  نتفگ  نخـس  هک  تسا  رهاظ  هنرگو  تسا  دراوم  بلاغ  ربانب  نیا  ایوگ  و  تسا ، رتهب  نتفگ  نخـس  زا  توکـس  هک  نیا 

و تسا ، بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نید و  عورف  لوصا و  راهظا  ماـگنه  نتفگ  نخـس  هکلب  تسا ، رتهب  توکـس  زا  دراوم 
و نینمؤـم ، يارب  ندرک  تطاـسو  و  ینید ، موـلع  جـیورت  ناـش و  حـلاصم  هب  مدرم  داـشرا  حـیاصن و  ظـعاوم و  رد  .مارح و  توـکس 
هب ای  و  دراد ، صاصتخا  دراوم  نیا  ریغ  هب  رابخا  نآ  سپ  تسا ، بحتـسم  نتفگ  نخـس  روما  نیا  لاـثما  و  اـه ، نآ  جـئاوح  ندروآرب 
نآ رد  هک  نیا  ای  و  درادن ، ناشلاح  هب  يدوس  هک  تسا  ییاهزیچ  رد  ناشنانخـس  بلاغ  هک  اریز  دوش ، یم  طوبرم  قلخ  مومع  لاوحا 

(1) «. تسا هدش  افتکا  حابم  روما  هب  ثیداحا 

ار قوف  مالک  هک  درادـن  یعاد  و  تسین ، تاهیجوت  نیا  هب  يزاین  هک  تسناد  دـیهاوخ  میتشاد  نایب  هچنآ  رد  لّمأت  زا  سپ  میوگ : یم 
، مینادرگ زاب  شرهاظ  زا 
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رطاـخ هب  اـیوگ  و  دـشاب ، یم  هچ  دزاـس -  رترب  ار  شماـقم  دـنوادخ  هک  وا -  ياـه  هتفگ  تالاکـشا  هک  دوـش  یم  حـضاو  ناـتیارب  و 
.تسا هدرکن  ادا  ًالماک  ار  ثیدح  رد  ندومن  ّتقد  ندرک و  رظن  ّقح  شدایز  ياهراک 

هیجوت هّجوت و 

هک تسا  نآ  هدیدرگ  دییأت  ماهوا  زا  صلاخ  لقع  مکح  هب  هدمآ و  تیاور  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  هک  يرابخا  ياضتقم  هک  یتسناد 
دراو نآ  رب  يرما  هکنیا  ببس  هب  دوش ، یم  ضراع  نآ  قابطنا  دروم  یهاگ  یلو  تسا ، رترب  نتفگ  نخـس  زا  دوخ  يدوخ  هب  توکس 

.دروم ره  رد  نآ  هب  تبسن  یهن  ای  رما  نتفای  هجوت  بسح  هب  دراد  ار  مکح  نیمه  زین  نتفگ  نخس  و  ددرگ ، یم  هّجوتم  نآ  هب  یهن  ای 
هدیدن دوش و  یم  عقاو  مدرم  يالتبا  دروم  رایسب  هک  تسا  يا  هلئـسم  نایب  اجنیا  رد  ام  روظنم  و  تسین ، هدیـشوپ  املع  رب  بلطم  نیا  و 

شوگ ندرک و  توکـس  نآرق  تئارق  ندینـش  ماگنه  نآ  و  دشاب ، هدرک  قیقحت  ًالماک  هدش و  ضرعتم  یبوخ  هب  ار  نآ  یـسک  هک  ما 
: تسه ثحبم  هس  هلأسم  نیا  رد  مییوگ  یم  سپ  هن ؟ ای  تسا  بجاو  نداد 

: تعامج زامن  رد  هلأسم  مکح  رد  لّوا :

.تسا هعمج  زامن  هبطخ  لوغشم  هعمج  ماما  هک  یماگنه  نآ ، مکح  رد  مود :

.لاوحا تاقوا و  ریاس  رد  نآرق  تئارق  ندینش  ماگنه  نآ ، مکح  رد  موس :

لوا ثحبم 

هب وا  تئارق  هاگره  دنوش  هدناوخ  دنلب  دیاب  هک  ییاهزامن  رد  هدرک  ادتقا  یطیارشلا  عماج  تعامج  ماما  هب  هک  یمومأم  رب  هدش : هتفگ 
تایاور رد  هچنآ  و  دنا ، هتسناد  بحتسم  ار  نآ  یضعب  .دنامب و  شوماخ  دهد و  شوگ  ار  وا  تئارق  تسا  بجاو  دسر ، یم  ششوگ 

.تسا تلاح  نآ  رد  تئارق  زا  یهن  هدمآ ؛
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رابخا رد  نآ  فالخرب  لیلد  هکلب  متفاین ، نآ  رب  یلیلد  دـشاب ، بجاو  مه  نتفگ  رکذ  حـیبست و  زا  یّتح  ندـنام  تکاس  هک  نیا  اـّما  و 
.میا هدرک  قیقحت  هقف  رد  ار  نخس  لیصفت  و  تسا ، دوجوم 

مود ثحبم 

نارازگزامن رب  یلوق : هب  و  دنهد ، ارف  شوگ  دننامب و  شوماخ  تسا  بجاو  هعمج  زامن  ییاپرب  لحم  رد  نیرضاح  رب  دوش : یم  هتفگ 
هک نیمومأـم  زا  یناـسک  رب  یلوق : هب  و  ددرگ ، یم  دـقعنم  اـه  نآ  هب  هعمج  زاـمن  هک  یناـسک  دادـعت  نآ  رب  یلوق : هب  و  تسا ، بجاو 

بجاو ار  نآ  هک  یناسک  دنا و  هتسناد  ّبحتسم  مه  یضعب  و  تسا ، بجاو  توکـس  عامتـسا و  دسر  یم  ناشـشوگ  هب  هبطخ  يادص 
: دنیوگ یـضعب  .دنهد و  شوگ  رخآ  هب  ات  هبطخ  لّوا  زا  ار  هبطخ  ود  ره  تسا  بجاو  دـنلئاق : یـضعب  دـنراد و  فالتخا  دـنا ، هدرمش 
ود ظعاوم  هب  نداد  شوگ  ندـنام و  شوماخ  یـضعب  و  تسا ، بجاو  هبطخ  ود  زا  بجاو  لقادـح  هب  نداد  شوگ  ندـنام و  شوماخ 
زا اـجنیا  رد  نخـس  لیـصفت  و  تسا ، تسار  نشور و  طاـیتحا  هار  نتفرگ  شیپ  بابحتـسا و  هب  لوق  و  دـنا ، هدرمـش  بجاو  ار  هبطخ 

.تسا جراخ  ام  دوصقم 

موس ثحبم 

 - ام یلـصا  دوصقم  هک  لاوحا ، تاقوا و  قلطم  رد  نآرق  تئارق  ندیـسر  شوگ  هب  ماگنه  ندنام  شوماخ  بابحتـسا  ای  بوجو  ینعی 
هّماع ياهقف  زا  يرایـسب  زا  تسا : هدـشن  ادا  ًالماک  نآ  ّقح  مالعا  ياملع  بتک  رد  هک  اریز  تسا  ثحبم  نیمه  ندرک  دای  اجنیا -  رد 

هب هرس  سدق  هیماما  ياملع  یلو  هدش ، تیاکح  قلطم  روط  هب  نآرق  ندینش  ماگنه  نداد  شوگ  ندنام و  شوماخ  بوجو  هب  لوق 
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.تسا قح  لوق  نیمه  و  دنا ، هدرک  عامجا  تیاکح  بلطم  نیا  رب  نانآ  زا  يا  هدع  و  دنا ، هدش  لئاق  بابحتسا  تابثا  بوجو و  یفن 

: یلاعت يادـخ  هدومرف  رکذ  زا  سپ  راحب  هالـص  باـتک  رد  هک  ناـنچ  هدومن ، فّقوت  هلأـسم  نیا  رد  هللا  همحر  یـسلجملا  اـنالوم  یلو 
دینامب شوماخ  دـیهد و  شوگ  نآ  هب  دوش  هدـناوخ  نآرق  هاـگره  و  (1) ؛ َنوُمَحُْرت » ْمُکَّلََعل  اُوتِْـصنَأَو  َُهل  اوُعِمَتْـساف  ُنآْرُقلا  َيُِرق  اذِإَو  »

ره تئارق  ماگنه  توکـس  ندرک و  شوگ  بوجو  رب  هیآ  نیا  مومع  دـیوگ : .دـیریگ  رارق  دـنوادخ  تمحر  فطل و  دروم  هک  دـیاش 
روهـشم و  مینادب ، بوجو  يارب  ار  نآرق  رماوا  ای  دشاب  قلطم  رما  هک  نیا  ربانب  نآ ، ریغ  ای  دشاب  زامن  رد  دراد ، تلالد  نآرق  هدـنناوخ 

نآ بوجو  ربتعم  رابخا  زا  يرایسب  رهاظ  هک  نیا  اب  دشاب ، یم  نآ  ریغ  رد  بابحتـسا  و  تعامج ، ماما  تئارق  ماگنه  توکـس  بوجو 
ًائیَـش َّنَأْرقَت  اَلَف  ٍمامإ  َْفلَخ  َْتنُک  ْنإَو  دومرف : هک  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  هرارز  حیحـص  ربخ  رگم  تسا ، قلطم  روط  هب 

ِهَـضیرَفلا ِیف  ینعی  ُنآرُقلا .» َئُِرق  اَذإَو  : » َنینِمْؤُْمِلل ُلوُقَی  َّلَجوَّزَع  َهَّللا  َّنإَف  ِنیتریخألا  ِیف  ًائیَـش  َّنَأْرقَت  َالَو  ِِهتَئارِِقل  ْتِْصنَأَو  ِنیَیلْوَـألا  ِیف 
(3)؛ ِنیََیلوُألل  (2) ٌعَبَت ِنایرخُألاَو  َنوُمَحَْرت » ْمُکَّلََعل  اُوتِْصنأَو  َُهل  اوعِمَتْساف   » ِمامإلا َْفلَخ 
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هیآ 204. فارعا ، هروس  . 708 - 1
کی رب  مه  عبت  و  هدمآ ، عفر  هب  عبت »  » اه هخسن  یضعب  رد  و  بصن ، هب  ًاعبت »  » هیقفلا هرضحی  نم ال  ياه  هخسن  زا  یضعب  رد  . 709 - 2

دانتـسا حیحـص  ربخ  نیا  هب  ناوت  یم  هک  نادـب  و  ًاعَبَت .» ْمَُکل  اّنک  انا  : » هدومرف یلاعت  يادـخ  تعاـمج ، رب  مه  دوش و  یم  قـالطا  درف 
هیلع ماما  هدومرف  ًارهاظ  هک  اریز  مینک ، لمح  تهارک  رب  ار  تعامج  ماـما  رـس  تشپ  تئارق  زا  هدـننک  یهن  راـبخا  هکنیا  يارب  تسج 
ریخا تعکر  ود  رد  دیدرت  نودب  و  تسا ، تئارق  رد  لوا  تعکر  ود  اب  اه  نآ  مکح  ندوب  دحتم  نییلوألل » عبت  ناتریخ  الا  َو  : » مالـسلا

زیاج زین  لوا  تعکر  ود  رد  سپ  دشاب ، یم  لضفا  نتفگ  حیبست  هک  دـنچ  ره  دـیزگرب ، ناوت  یم  نتفگ  حـیبست  ياجب  ار  تئارق  زامن 
هب نارگید -  یناث و  دیهـش  ققحم و  دننام  تسا -  هورکم  تعامج  ماما  رـس  تشپ  تئارق  دـنا  هدـش  لئاق  هک  یناسک  دـیاش  و  تسا ،

{. فلؤم  } .امنهار تسوا  تساناد و  ادخ  و  تسین ، تقیقح  زا  رود  نیا  دنشاب و  هتسج  دانتسا  دیسر  رطاخ  هب  هک  هجو  نیمه 
ح 1161. ، 392  / 1 هیقفلا ، هرضحی  نم ال  . 710 - 3
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ود رد  و  ناـمب ، شوماـخ  وا  تئارق  ندینـش  يارب  ناوـخم و  يزیچ  لّوا  تعکر  ود  رد  سپ  يدرک  ادـتقا  یتعاـمج  ماـما  هب  هاـگره  و 
تـشپ بجاو  زامن  رد  ینعی : دوش ) تئارق  نآرق  نوچ  و  : ) دـیامرف یم  نینمؤم  هب  لجوّزع -  يادـخ -  هک  نکب ، تئارق  ریخا  تعکر 
تعکر ود  و  دـیوش ) عقاو  [ دـنوادخ  ] تمحر فطل و  دروم  هک  دـیاش  دـینامب  شوماخ  دـیهد و  شوگ  نادـب  سپ   ) تعامج ماما  رس 

.دنشاب یم  یلّوا  تعکر  ود  نوچمه  ریخا 

رب دنا  هدرک  عامجا  لقن  یلو  درادـن ، یتافانم  نآ  مومع  اب  و  هدـش ، لزان  دروم  نیا  رد  هیآ  هک  درک  لمح  ار  ثیدـح  نیا  ناوت  یم  و 
هب نداد  شوگ  هک : نیا  هب  ددرگ  دـییأت  رظن  نیا  تسا  نکمم  .تسین و  بجاو  تعامج  ماـما  تئارق  ریغ  رد  نداد  ارف  شوگ  هک  نیا 

دیاب درک  ادتقا  وا  هب  دـیابن  هک  یتعامج  ماما  رـس  تشپ  ندـناوخ  تعامج  رد  هدـش : رما  هک  نیا  رگید  و  تساسرف ، تقاط  یتئارق  ره 
ندناوخ تعامج  هک  دیآ  یم  مزال  مکح  نیا  یتروص  رد  هک : داد  باوج  ندوب  اسرف  تقاط  لاکـشا  زا  ناوت  یم  دـناوخ و  ار  تئارق 

یسک رـس  تشپ  تئارق  هب  رما  .دندناوخ و  یم  ناش  ياه  هناخ  رد  ار  یبحتـسم  ياهزامن  اّما  .تسا  عیاش  نامز  نیا  رد  هک  دوش  كرت 
هرابرد هک  نیا  رب  هفاضا  دشابن ، بجاو  نآ  ریغ  رد  یـشوماخ  هک  دوش  یمن  ببـس  و  تسا ، ترورـض  يارب  درک  ادتقا  وا  هب  دیابن  هک 

هدش تیاور  زین  نآ 
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ندـنام شوماخ  نکمم  ّدـح  ات  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  تسین ، لاکـشا  زا  یلاخ  هلأسم  هک  نیا  مالک  ناج  .دـنام و  شوماخ  دـیاب  هک 
(1) «. ددرگ تیاعر 

یم هجوتم  وا  نخـس  رب  یتالاکـشا  هچ  هک  تسناد  یهاوخ  .دزاـس و  رترب  ار  شماـقم  تشهب  رد  دـنوادخ  هک  یـسلجم  راـتفگ  ناـیاپ 
.تسا هدیسر  ام  رظن  هب  هچنآ  ربانب  ددرگ ،

زا یعمج  نخـس  رد  هک  یعامجا  اب  هک  تسا  يددـعتم  لوصا  هکلب  لـصا  بوجو : نتـسناد  یفتنم  يارب  اـم  دنتـسم  مییوگ : یم  سپ 
و تئارق ، هب  ندرک  شوگ  ندنام و  شوماخ  بوجو  زا  تئارب  لصا  لوصا : زا  روظنم  و  ددرگ ، یم  دـییأت  هدـش  لقن  هتـسجرب  ياملع 

بوجو هب  مکح  هک  نیا  رب  هفاـضا  .هدوـب  تئارق  ندینـش  زا  شیپ  هک  بوـجو  مدـع  ِباحـصتسا  و  نتفگ ، نخـس  ندوـب  حاـبم  ِلـصا 
هعیش نیب  بلطم  نیا  و  تسین ، نید  رد  اسرف  تقاط  ماکحا  میرک  نآرق  ّصن  هب  هک  تساسرف ، تقاط  نیفَّلکم  مومع  رب  تئارق  عامتسا 

و دـشاب ، یم  رهاظ  مولعم و  تسا  بش  زور و  ره  ماش و  حبـص و  ره  رد  مجع  برع و  مومع  ییادـتبا  دروم  هک  يا  هلأـسم  رد  هّیماـما 
یم نآرق  يرگید  صخـش  هک  یماگنه  هک  سک  ره  رب  و  دندرک ، یم  دای  دوخ  هّیلمع  ياه  هلاسر  رد  ار  نآ  املع  دوب  بجاو  هچنانچ 
رگا و  دنیامن ، یم  راکنا  دنوش  یم  بکترم  ار  تارکنم  هک  یناسک  هب  تبسن  هک  نانچمه  دندرک ، یم  ضارتعا  دیوگب  نخـس  دناوخ 

.درک یم  رپ  ار  اه  نیمزرس  همه  دیسر و  یم  همه  شوگ  هب  و  تفای ، یم  ترهش  عویش و  دوب  نینچ 

لوقنم عامجا  و  مَّلسم ، قَّقحم و  ترهش  قلطم : روط  هب  بابحتسا  لیلد  و 
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دنوش هدناوخ  دنلب  دیاب  هک  ییاهزامن  رد  مومأم  يارب  یّتح  ندـنام -  شوماخ  بابحتـسا  رب  عامجا  حـیقنت  باتک  زا  هکلب  دـشاب ، یم 
رد هک  دنا  هدش  لئاق  ام  ياملع  زا  یعمج  هک  نآ  اب  درادن  تافانم  نیا  و  تسا ، هدش  تیاکح  طیارشلا  عماج  تعامج  ماما  رـس  تشپ 

حیبست نیاربانب  و  تسا ، ّصخا  نتفگ  نخس  زا  ندرک  تئارق  هک  اریز  تسا ، مارح  تعامج  ماما  رـس  تشپ  ندرک  تئارق  تروص  نآ 
هاوگ لاوقا ؛ یـسررب  هک  نیا  هب  حـیقنت  بحاص  رب  یـضارتعا  سپ  تئارق ، فـالخرب  تسا ، بحتـسم  اـی  زیاـج و  لاـح  نآ  رد  نتفگ 

مومأم  ] ِتئارق ِتمرح  هب  هک  تسا  یناسک  دوجو  دهاش  اهقف  لاوقا  رد  ندرک  وجتـسج  هک  اریز  تسین ، دراو  تسوا ، ياعدـم  فالخ 
ار نآ  مه  ضرتعم  و  میتفاین ، دشاب  هدرک  حیرـصت  حیبست  تمرح  هب  یـسک  هک  نیا  اما  .دـنا و  هدوب  لئاق  تعامج ] ماما  تئارق  ماگنه 
رب هفاضا  تسا ، یفاک  بابحتـسا  لیلد  ناونع  هب  نیمه  و  دوش ، یم  ماجنا  هقف  رد  بلطم  قیقحت  و  دینک ، تقد  تسا ، هدرکن  تیاکح 

.دشاب یم  ناّنم  قلاخ  میظعت  تقیقح  رد  نآرق  میظعت  و  تسا ، نآرق  میظعت  نداد  ارف  شوگ  توکس و  هک  نیا 

ترـضح زا  ملـسم  نب  دـمحم  زا  ءالعلا  باتک  زا  لئاسولا  كردتـسم  باتک  رد  يرون  راوگرزب  ملاع  هک  تسا  یتیاور  رگید  لیلد  و 
بحتـسم نآ  ریغ  زاـمن و  رد  نآرق  تئارق ]  ] هب نداد  شوگ  ندـنام و  شوماـخ  دـندومرف : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  رفعجوبا 

(1) .تسا

تلیضف رد  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  رد  و 
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دنوادـخ و  دـشاب ، یم  شرع  ياه  هنیجنگ  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  نیرترب  نیرت و  میظع  باتکلا  هحتاف  انامه  و  هدومرف : هحتاـف  هروس 
يو اب  ار  شناربمغیپ  زا  مادک  چیه  و  تسا ، هدیشخب  شتفارش  نآ  هب  هداد و  صاصتخا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  هب  ار  نآ 

زا دنوادخ ]  ] هک ینیب  یمن  تسا ، هدومرف  اطع  يو  هب  ار  میحَّرلا  ِنمحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  نآ  زا  هک  ار  نامیلس  زج  هب  هتخاسن  کیرش  نآ  رد 
همان انامه  (1) ؛ میحَّرلا » ِنمحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ُهَّنإَو  َنامیلُـس  ْنِم  ُهَّنإ  ٌمیِرَک *  ٌباتِک  ََّیِلا  َیِْقلُأ  ّینإ  : » تفگ هک  دـنک  یم  تیاـکح  سیقلب 

نآ سک  ره  دینک  هجوت  .تسا  نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  شناونع  نامیلس و  بناج  زا  همان  نآ  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  یمارگ 
رهاظ و هب  و  عیطم ، ناشرما  هب  تبـسن  و  دـقتعم ، شا  هزیکاپ  نادـناخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  تیالو  هب  هک  دـناوخب  یلاح  رد  ار 
رد هچنآ  ایند و  زا  هنسح  ره  هک  دومرف  دهاوخ  اطع  وا  هب  هنسح  کی  نآ  زا  فرح  ره  هب  لجوّزع -  دنوادخ -  دشاب ، نمؤم  ناشنطاب 

هچنآ موس  کی  رادقم  هب  دهد  ارف  شوگ  نآ  هدنناوخ  هب  سک  ره  .دشاب و  رترب  اه  هنیجنگ  و  اه ] یبوخ   ] اه تورث  عاونا  زا  تسا  نآ 
رایسب هدروآ ] يور  امش  هب   ] هدش هضرع  ناتیارب  هک  يربخ  نیا  زا  امش  زا  کی  ره  سپ  دوب ، دهاوخ  شیارب  تسه  شا  هدنناوخ  يارب 

(2) .دنامب یقاب  نات  ياه  لد  رد  ترسح  درذگب و  شتقو  ادابم  تسا  تمینغ  امش  يارب  هک  دریگرب 

یم رهاـظ  دـمح  هروس  تئارق  هب  نداد  شوگ  تئارق و  بابحتـسا  دریگرب » رایـسب  : » مالـسلا هیلع  ترـضح  نآ  هدومرف  زا  میوـگ : یم 
دوب بجاو  رگا  نوچ  دشاب ،

ص:534
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هروس و نیا  نیب  ًاعطق  و  داد ، ماجنا  دیاب  لاح  ره  رد  ار  بجاو  هک  تسا  حضاو  نوچ  دوبن ، ندـناوخ  رایـسب  هب  ندرک  رما  يارب  ییاج 
.تسین یقرف  رگید  ياه  هروس 

ْمُکَّلََعل اُوتِْـصنَأَو  ُهـَل  اوُعِمَتْـساف  ُنآْرُقلا  َئُِرق  اذِإَو  : » یلاـعت يادـخ  هدوـمرف  یپ  رد  دادـقم ، لـضاف  فیلأـت  ناـفرعلا » زنک   » باـتک رد  و 
«. نآ ریغ  زامن و  رد  تسا  نداد  شوگ  بابحتسا  روظنم  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ . (1) َنوُمَحُْرت »

هدمآ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  بهو  نب  هیواعم  زا  یحیحص  ربخ  رد  یـسوط  خیـش  بیذهت  زا  لقن  هب  ناهرب  یفاو و  رد  و 
دنلب دیاب  هک  يزامن  رد  دیدنـسپ  یمن  ار  وا  امـش  هک  هداتـسیا  یعمج  تماما  هب  یـصخش  مدیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  دیوگ : يوار  هک 

نآ متشاد : هضرع  .هد  ارف  شوگ  نآ  هب  سپ  دوش  یم  توالت  ادخ  باتک  يدینش  هاگره  دومرف : دراد ؟] يا  هفیظو  هچ  مومأم   ] دناوخ
لاؤس رگید  راب  نک ، تعاطا  ار  يادـخ  وت  سپ  دـنک  یم  تیـصعم  ار  يادـخ  وا  رگا  دومرف : دـناد ! یم  كرـشم  ارم  تعاـمج ، ماـما 

هب  ] سپـس مناوخ  یم  ار  مزامن  ما  هناخ  رد  نیارباـنب  مدرک : ضرع  دـیزرو ، عاـنتما  نم  هب  نداد  تصخر  زا  ترـضح  نآ  یلو  مدرک ،
سپ دوب ، حبص  زامن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دومرف : .ینکب و  ار  راک  نیا  یناوت  یم  دومرف : موش ؟ یم  رضاح  وا  زامن  هب  رهاظ ]

َتْکَرْـشَأ ِْنَئل  َِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َیلِإَو  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  ْدََـقلَو  : » دـناوخ ار  هیآ  نیا  دوب  ترـضح  نآ  رـس  تشپ  هک  یلاـح  رد  اّوکلا ] نبا  ]
هب  ] رگا هـک  هدـش  یحو  نـینچ  وـت  زا  شیپ  نـالوسر  هـب  وـت و  رب  هـک  یتـسار  هـب  و  (2) ؛ َنیِرِـساخلا » َنِم  َّنَنوُـکََتلَو  َکـُلَمَع  َّنَطَبْحََیل 

دوبان وحم و  ار  تلمع  يزرو  كرش  [ ادخ
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هک نیا  ات  دنام  شوماخ  نآرق  میظعت  روظنم  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپ  .دـیدرگ  یهاوخ  ناراکنایز  زا  تخـس  دـنادرگ و  یم 
رارکت ار  هیآ  اّوکلا ] نبا   ] رگید راب  تشگزاب ، زامن  تئارق  هب  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  سپـس  تفای ، تغارف  ندناوخ  زا  اّوکلا ] نبا  ]

و درک ، تئارق  ار  هیآ  اّوکلا  نبا  مه  زاب  داد ، همادا  ار  زاـمن  تئارق  دـعب  و  دـنام ، شوماـخ  رگید  راـب  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  درک ،
َنیِذَّلا ال َکَّنَّفِخَتْـسَی  ـالَو  ٌّقَح  هَّللا  َدـْعَو  َّنِإ  ِْربْصاـف  : » تفگ وا  هب  [ باوج رد  ار  هیآ  نیا   ] هاـگ نآ  دـنام ، شوماـخ  مالـسلا  هیلع  یلع 
هب ار  وت  ملح  ماـقم  نیقی  یب  ناـمدرم  هک  شاـب  بقارم  تسا و  یمتح  قـح و  دـنوادخ  هدـعو  هک  نک  هشیپ  ربـص  سپ  (1) ؛ َنُوِنقُوی »

(2) .تفر عوکر  هب  سپس  درک  مامت  ار  هروس  هاگ  نآ  .دنناشکن  یُکبس  تّفخ و 

ره قلطم ، روط  هب  نآرق  تئارق  يارب  ندنام  شوماخ  بابحتـسا  یکی : دوش : یم  رهاظ  مکح  جنپ  حیحـص  ثیدـح  نیا  زا  میوگ : یم 
.دشابن تعامج  ماما  هدننک  تئارق  هک  دنچ  ره  و  دشاب ، زامن  لاح  رد  هدنونش  هک  دنچ 

.درادن تافانم  تسا  ربتعم  تایآ  نیب  رد  زامن  رد  هک  یتالاوم  اب  توکس  زا  رادقم  نیا  هک  نیا  مود :

.زامن لاح  رد  قلطم  روط  هب  نآرق  تئارق  ندوب  زیاج  موس :

.نآرق تئارق  اب  وا  میهفت  باطخ و  يرگید و  ندرک  مالعا  ندوب  زیاج  مراهچ :

ارف شوگ  ندنام و  شوماخ  بابحتـسا  میدرک  دای  هچنآ  هب  .تسا و  ربتعم  هک  یتالاوم  اب  تئارق  زا  رادقم  نیا  نتـشادن  تافانم  مجنپ :
رد نآرق  تئارق  هب  نداد 
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.نابرق رطف و  دیع  ود  ياه  هبطخ  تعامج و  زامن  هعمج و  هبطخ  نیب  قرف  نودب  تشگ ، رهاظ  ناکم ، نامز و  لاح و  ره 

هب تبـسن  دـیزرو » عانتما  نم  هب  نداد  تصخر  زا  ترـضح  نآ  یلو  مدرک ، لاؤس  رگید  راـب  : » دـیوگ ثیدـح  نیا  رد  هک  نیا  اـّما  و 
نیا رابخا  رد  هک  یـسک  رب  هک  نانچ  دـسرب ، يا  همدـص  يو  هب  ادابم  هک  هدوب  رطاخ  نادـب  مکح  نیا  و  تسا ، زامن  رد  بجاو  تئارق 

تلالد حیبست  رکذ و  هب  نتفگ  نخس  تمرح  رب  تئارق  زا  یهن  هک  میدش  روآدای  ام  هک  نیا  رب  هفاضا  تسین ، هدیشوپ  دیامن  عّبتت  باب 
ندـنام شوماخ  بوجو  هب  هک  یتایاور  اّما  .تسین و  هدیـشوپ  دَرِخ  لها  رب  هک  نانچ  درادـن ، تلـالد  ماـع  رب  صاـخ  هکنوچ  درادـن ،

عمج دـنراد  تلالد  بابحتـسا ) نآ =(  رب  هک  يرابخا  نیب  اه و  نآ  نیب  ات  دـنوش  یم  لمح  دّـکؤم  بابحتـسا  رب  اـی  دـنراد : حیرـصت 
ندنام شوماخ  بوجو  هک  اریز  مینک  یم  لمح  هّیقت  رب  ار  اه  نآ  ای  .دنراد و  تلالد  هعمج  لسغ  بوجو  رب  هک  يرابخا  ریظن  ددرگ ،
تسا نآ  تفر : تراشا  اه  نآ  هب  ما و  هتفای  تسد  اه  نآ  رب  هک  يرابخا  اّما  .تساه و  نآ  فالخرب  تسار  هار  و  تسا ، هّماع  بهذم 

یبا ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاکح  هرارُز  زا  لـیمج  زا  یطنزب  عماـج  زا  وا  الـضف و  زا  یـضعب  ّطـخ  زا  راـحب  رد  یـسلجم  هک 
ندنام و شوماخ  دونش  یم  ار  نآ  هک  یسک  رب  ایآ  هک  مدیـسرپ  دناوخ  یم  نآرق  هک  یـسک  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبع 

وت دزن  هاگره  يرآ ، دومرف : تسا ؟ بجاو  نآ  هب  نداد  شوگ 

ص:537

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 550 

http://www.ghaemiyeh.com


(1) .تسا بجاو  ندنام  شوماخ  نداد و  شوگ  وت  رب  سپ  دوش  هدناوخ  نآرق 

یم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبع  یبا  ترضح  مدینش  تفگ : هک  هدروآ  تیاور  هرارز  زا  یشاّیع  ریسفت  زا  زین   (2) یسلجم هچنآ  و 
تـسا بجاو  وت  رب  دوش  هدناوخ  نآرق  وت  دزن  هچنانچ  و  تسا ، بجاو  نآ  ریغ  زامن و  رد  نآرق  [ تئارق  ] يارب ندـنام  شوماخ  دومرف :

(3) .یهد ارف  شوگ  ینامب و  شوماخ 

.تسا هدمآ  تیاور  ناهرب »  » و لئاسو »  » رد ثیدح  نیمه  لثم 

ترـضح نآ  هب  دیوگ : يوار  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبع  یبا  ترـضح  زا  بوقعی  نب  هَّللادـبع  زا  نایبلا » عمجم   » رد و 
هیلع ترضح  دهد ؟ شوگ  دنامب و  شوماخ  نآ  رب  تسا  بجاو  دینش  ار  نآ  هک  یسک  رب  ایآ  دناوخ  یم  نآرق  يدرم  متشاد : هضرع 

.(4) یهد ارف  شوگ  ینامب و  شوماخ  تسا  بجاو  وت  رب  دوش  هدناوخ  نآرق  وت  دزن  هاگره  يرآ ، دومرف : مالسلا 

میدرک دای  هچنآ  هب  .بابحتسا و  دیکأت  رب  ای  و  دندرگ ، یم  لمح  هّیقت  رب  ای  هک  دنراد ، تلالد  بوجو  رب  هک  دنتـسه  یتایاور  اه  نیا 
: هتفگ هک  نیا  لّوا : تسا : هشقانم  ثحب و  ياج  تهج  دنچ  زا  هدرک  رکذ  هللا  همحر  یـسلجملا  انالوم  هچنآ  رد  هک  دـش  رهاظ  تیارب 

تیاکح ار  هچنآ  زج  دوخ  راحب  رد  هک  نآ  لاح  و  وک ؟ رایـسب  رابخا  نیا  مییوگ : تسا .» نآ  بوجو  ربتعم  رابخا  زا  يرایـسب  رهاـظ  »
.تسا هدومنن  دای  میدرک 
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ندرک لمح  نامه  لوبق  دروم  یفرع  عمج  و  تسا ، اه  نآ  نیب  عمج  ياج  اجنیا  و  یتسناد ، هچنآ  اـب  راـبخا  نیا  ندوب  ضراـعم  مود :
هب ندرک  عمج  میشوپب  مشچ  عمج  نیا  زا  هچنانچ  .تسا و  رت  هتسیاش  لیالد  نیب  ندرک  عمج  دیدرت  نودب  و  دشاب ، یم  بابحتـسا  رب 

نایب و ار  ضراعتم  رابخا  مکح  هک   ] هّیجالع تایاور  رد  هک  نانچمه  مییامن ، لمح  هّیقت  رب  ار  بوجو  رب  هدننک  تلالد  رابخا  هک  نیا 
و میشوپب ، مشچ  مه  نیا  زا  هاگره  .دنمان و  یم  رودص  تهج  زا  عمج  ار  نیا  و  دنا ، هدش  دای  دوخ  ياج  رد  هدمآ و  دننک ] یم  جالع 

نیا ریغ  ترهـش و  عامجا و  هلیـسو  هب  نوچ  میهد ، حیجرت  ار  بابحتـسا  رابخا  دیاب  دیدرت  نودب  تسا ، حیجرت  ياج  هک  مینک  ضرف 
.دنوش یم  تیوقت  دییأت و  یتسناد -  هک  نانچ  اه - 

تلالد نآرق  تئارق  ندینـش  ماگنه  توکـس  بوجو  رب  زین  میدرک  دای  هک  یحیحـص  تیاور  زا  رظن  عطق  اب  هفیرـش  هیآ  هک  نیا  موس :
هب دـنا -  هدوبن  باطخ  تقو  رد  هک  ینیفَّلکم  ریاـس  هب  تبـسن  ار  یهافـش  ياـه  باـطخ  و  بوجو ؛ يارب  ار  رما  هک  دـنچ  ره  درادـن ،

.تسین مولعم  هفیرش  هیآ  رد  تاصنإ »  » زا روظنم  هک  نوچ  مینادب ، ماع  فیلکت -  رد  كارتشا  ّهلدا  بسحرب  ای  دوخ و  يدوخ 

هک دـنچ  ره  دـشاب ، یم  ندـناوخ  دـنلب  ِكرت  برع  دزن  تاـصنإ  : » تفگ هک  هدرک  تیاـکح  يدـحاو  زا  دوخ  ریـسفت  رد  يروباـشین 
ندناوخ هتـسهآ  ضحم و  توکـس  نیب  ینعی  دوب ، دهاوخ  لمُجم  لیلد  نیاربانب  دونـش .» یمن  یـسک  رگا  دناوخب  دوخ  شیپ  هتـسهآ 

نامه توکس  هک  تسین  نیا  رب  يدهاش  و  دشاب ؛ یم  دَّدرم 

ص:539
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نآ رب  ار  ظفل  هک  دـشاب  نیا  [ دوخ یقیقح  ینعم  رب  ظفل  ره  ندرک  لمح   ] ِلـصا ياـضتقم  کـش  تروص  رد  اـت  دـشاب  یقیقح  ینعم 
نهذ رد  توکـس  ینعم  تاصنإ ؛ ظفل  زا  هک  دوش  اعّدا  هچنانچ  .مینک و  یم  عوجر  بوجو  زا  تئارب  لـصا  هب  هجیتن  رد  مینک ؛ لـمح 

تعامج ماما  هب  هک  یمومأم  رب  ار  تئارق  رد  توکـس  بوجو  ناوت  یم  هک  تساجنیا  زا  .تسا و  لیلد  نودب  ییاعدا  دنک ، یم  رُدابت 
ار نآ  مه  هدش  تیاکح  حـیقنت  زا  هک  یعامجا  و  تسناد ، عونمم  زین  هدومن  ادـتقا  دـناوخ  دـنلب  دـیاب  هک  يزامن  رد  یطیارـشلا  عماج 

: هلمج زا  دنراد ، تلالد  بوجو  مدع  رب  تیاور  دنچ  هکلب  دنک ، یم  دییأت 

نآ زا  یبلک  صفح  سپ  مدوب  بایفرش  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ماما  رضحم  رد  تفگ : هک  تسا  ارغملا  وبا  حیحـص  ثیدح  رد 
؟ میامنب هذاعتـسا  منک و  اعد  ایآ  دناوخ  یم  دـنلب  ار  تئارق  هک  مشاب ، هدرک  ادـتقا  یتعامج  ماما  هب  هاگره  تفگ : درک و  لاؤس  بانج 

.(1) نک اعد  يرآ ، دومرف :

هک اریز  تسین ، تسرد  مینک  لمح  دونـشن  ار  شتئارق  مومأم  هک  یتروص  رد  ای  و  تئارق ، رد  ماما  عورـش  زا  شیپ  رب  ار  نآ  هک  نیا  و 
.دشاب شرهاظ  فالخرب  حیحص  تیاور  نیا  ندرک  لمح  هیجوت و  بجوم  هک  تسین  یضراعم  ربخ 

رـس تشپ  هاگره  دندومرف : هک  [ مالـسلا امهیلع  قداص  رقاب و   ] ماما ود  زا  یکی  زا  هدمآ  هرارز  زا  هک  تسا  یحیحـص  ربخ  هلمج : زا  و 
دراد تلالد  نیا  و  . (2) يوگب حیبست  تدوخ  شیپ  و  نک ، تاصنا  سپ  ینک  ادتقا  وا  هب  یناوت  یم  هک  يدوب  یتعامج  ماما 
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یمن رما  هنرگو  تسا ، ندناوخن  دنلب  هدیدرگ ، دای  هللا  همحر  یـسلجم  مالک  رد  هک  یحیحـص  ربخ  و  هیآ ، رد  تاصنإ »  » زا روظنم  هک 
هن تسا  دیعب  هک  نیا  رب  هفاضا  مییامن ، لمح  لد  رد  يروآدای  رْکِذ و  رب  اهنت  ار  نآ  هک  نیا  و  يوگب ، حیبست  تدوخ  شیپ  هک  دومرف 

.يدهاش هن  تسه و  نآ  رب  یعاد 

تعامج ماما  هاگره  دومرف : هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبع  یبا  ترضح  زا  مرکم  نب  ملاس  هجیدخوبا  تیاور  هلمج : زا  و 
ِهَّلل ُدْمَحلاَو  ِهَّللا  َناْحبُس  دنیوگب : دنتسه  ترـس  تشپ  هک  یناسک  و  ینک ، تئارق  زامن  لّوا  تعکر  ود  رد  هک  داب  وت  رب  يدوب  يا  هّدع 

.(1) دنشاب …  هداتسیا  هک  یلاح  رد  ُرَبْکأ  ُهَّللاَو  ُهَّللا  اَّلإ  َهلإَالَو 

رکذ و یّتح  ندرک  مّلکت  قلطم  روط  هب  هک  دـنرادن  تلالد  دـننک ، یم  یهن  تعاـمج  ماـما  رـس  تشپ  ندرک  تئارق  زا  هک  يراـبخا  و 
بجاو هعمج  ماـما  هبطخ  لاـح  رد  نارازگزاـمن  رب  توکـس  هک  دوش  یم  مولعم  بلاـطم  نیا  همه  زا  .دـشاب و  عوـنمم  اـعد  حـیبست و 

زا تعکر  ود  هلزنم  هب  تایاور  زا  یـضعب  رد  هبطخ  ود  هک  تسا  نآ  دنناد  یم  بجاو  ار  نآ  هک  یناسک  لیلد  هدـمع  هک  اریز  تسین ،
رب هک  يرگید  تالاکـشا  رب  هفاضا  تسین ، تباث  مه  اه  هبطخ  رد  دوشن  تباـث  زاـمن  رد  نآ  بوجو  هاـگره  و  هدـمآ ، رامـش  هب  زاـمن 

.تسین اه  نآ  رکذ  ياج  اجنیا  هک  دیآ  یم  مزال  نآ  هب  نیلئاق 

رد رگم  تسین ، بجاو  لاوحا  زا  یلاح  چـیه  رد  نآرق  تئارق  ندینـش  ماگنه  توکـس  هک  نیا  میدرک  دای  هچنآ  یمامت  لـصاح  سپ 
توکس كرت  هک  یتروص 
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رب هانپ  دوب ، دـهاوخ  رفک  بجوم  تشگ ، رداص  هَّللاب -  ذایعلا  نیهوت -  دـصق  هب  یـسک  زا  راک  نیا  هچنانچ  و  دـشاب ، نآرق  هب  نیهوت 
دراو نآ  رب  هک  تسا  یجراخ  ضراوع  تاهج و  زا  رظن  عطق  اب  دوخ و  يدوخ  هب  نتفگ  نخـس  مکح  نایب  اجنیا  رد  ام  روظنم  .ادخ و 
لّمأت تهج  زا  دومن  هشقانم  ناوت  یم  دـنناد  یم  بجاو  ار  نآ  هک  يرابخا  تلالد  رد  هک  دـش  مولعم  میدرک  دای  هچنآ  زا  .دوش و  یم 

هک نیا  رب  درک  تلالد  مالک  رد  هنیرق  هک  نانچ  تسا ، توکـس  تاصنا  زا  روظنم  هک  نیا  رب  دـشابن  هنیرق  هچنانچ  تاـصنإ ، ینعم  رد 
تیاکح ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لعف  هک  میدروآ -  رت  شیپ  هک  بهو -  نب  هیواعم  حیحص  ربخ  رد  تسا  توکس  نآ  زا  روظنم 

.درک یم 

هک دـیآ  یم  مزـال  مکح  نیا  یتروص  رد  هک  نیا  هب  داد  باوج  ندوـب  اـسرف  تقاـط  لاکـشا  زا  ناوـت  یم  و  : » هتفگ هک  نیا  مراـهچ :
رد اه  هناخ  دجاسم و  نیب  و  تسین ، رصحنم  زامن  ندناوخ  هب  نآرق  تئارق  هک  نیا  هب  تسا  دودرم  دوش » …  كرت  ندناوخ  تعامج 
هن تسا  ّتنـس  نایعیـش  دزن  هنازور  ياهزامن  رد  تعامج  هماـقإ  و  دـشاب ، یمن  یتواـفت  نآرق  تئارق  ندینـش  ماـگنه  فَّلکم  ِفیلکت 

تقاـط يراـک  هـک  نـیا  رب  هوـالع  ندـناوخ  هتـسهآ  هـب  اـه  نآ  ریغ  یبحتـسم و  ياـهزامن  رد  ناـناوخ  نآرق  ندرک  راداو  و  بـجاو ،
یم اسرف  تقاط  کش  نودـب  لاح  ره  رد  تئارق  ندینـش  ماگنه  توکـس  ندومن  بجاو  و  هدـشن ، لئاق  ار  نآ  سک  چـیه  تساـسرف ؛
یم تئارق  ندینش  ماگنه  توکـس  بابحتـسا  قح  هک  نیا  تشگ و  مولعم  دروم  نیا  رد  بلطم  تقیقح  میتشاد  نایب  هچنآ  هب  و  دوش ،

زا مه  تسا  قباس  هلأسم  دننام  نآ  لیلد  ریرقت  تسا و  دّکؤم  بحتسم  زین  نداد  ارف  شوگ  اّما  .دشاب و 
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.نک لّمأت  نآ  رد  هعجارم و  نآ  هب  تیاور ، تهج  زا  مه  یلمع و  لصا  ظاحل 

روط هب  ای  دشاب  یم  توکـس  مزالم  عامتـسا  سپ  دیآ ، لصاح  ندینـش  هک  هدـش  رما  توکـس  هب  تهج  نیدـب  تفگ : ناوت  یم  هکلب 
ناوت یم  هتـشذگ  نیا  زا  .تسا و  دیعب  ًادج  توکـس  بابحتـسا  نداد و  ارف  شوگ  بوجو  هب  مکح  سپ  تسا ، نینچ  ًابلاغ  ای  مئاد و 

هب رما  روط  نیمه  و  دوب ، دهاوخ  بابحتـسا  يارب  نآ  هب  رما  تسا ، توکـس  ینعم  هب  هفیرـش  هیآ  رد  تاصنإ  مینک  ضرف  رگا  تفگ :
هدش و تیاور  هیقفلا  هرضحیال  نم  رد  هک  هرارز  حیحص  ربخ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ندروآ  تلع  هنیرق  هب  نداد ، ارف  شوگ  عامتـسا و 

تعامج ماما  رس  تشپ  تئارق  زا  یهن  زا  سپ  ترضح  نآ  هک  تسا ، هدرک  تیاکح  ار  نآ  دوخ  قباس  نانخس  رد  هللا  همحر  یسلجم 
َُهل اوُعِمَتـْـساف  : » یلاـعت يادــخ  هدوـمرف  هـب  ار  نآ  زین ، ریخا  تـعکر  ود  رد  تـئارق  زا  یهن  تاــصنإ و  هـب  رما  و  لّوا ، تـعکر  ود  رد 

«. دنشاب یم  یلّوا  تعکر  رد  نوچمه  ریخا  تعکر  ود  و  : » دومرف سپس  و  درک ، لیلعت  اُوتِْصنأَو ؛»

و تسا ، دـحتم  ناـسکی و  زاـمن  مود  تعکر  ود  لّوا و  تعکر  ود  رد  تئارق  ظاـحل  زا  مکح  هک  دوـش  یم  نشور  لـیلعت  نیمه  زا  و 
هک دـش  رهاظ  دـشاب ، یم  لضفا  حـیبست  ندـیزگرب  هک  دـنچ  ره  تسا ، زیاج  زامن  ریخا  تعکر  ود  رد  تئارق  هک  دـیدرگ  ناـیب  نوچ 

، ددرگ یم  رهاظ  مکح  رد  اه  نآ  ندوب  دـحتم  مالک  نآ  زا  هکنوچ  تسا ، زیاـج  تعاـمج  ماـما  رـس  تشپ  لّوا  تعکر  ود  رد  تئارق 
دّیؤم و  دوب ، دهاوخ  بابحتـسا  يارب  تاصنإ  هب  رما  راچان  هب  نیاربانب  دشاب ، یم  تهارک  يارب  لّوا  تعکر  ود  رد  تئارق  زا  یهن  سپ 

نافرعلا زنک  باتک  زا  هک  تسا  یثیدح  ینعم  نیا 
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، دنوش یم  لمح  تهارک  رب  تعامج  ماما  رـس  تشپ  مومأم  تئارق  زا  هدـننک  یهن  رابخا  تفگ : ناوت  یم  اجنیا  زا  .میدرک و  تیاکح 
لمح هک  نیا  هب  درک  لاکـشا  لوق  نیا  رد  تسا  نکمم  .دنا و  هتفریذـپ  ار  وا  رظن  یتعامج  هدـش و  لئاق  نآ  هب  یلح  قّقحم  هک  نانچ 

هدـننک یهن  تایاور  ریاس  رهاوظ  زا  نتـشادرب  تسد  یلو  دراد ، ناکما  هک  دـنچ  ره  هیآ  هب  لالدتـسا  هنیرق  هب  تهارک  رب  یهن  ندرک 
یمن رگید  تایاور  رد  نآ  نتفر  نیب  زا  ببس  تیاور  کی  رد  روهظ  نتفر  نیب  زا  و  تسین ، يا  هنیرق  اه  نآ  رد  هک  اریز  تسین ، زیاج 

بلطم زا  هک  دـنچ  ره  میدـناشک  ازارد  هب  ار  نخـس  دروم  نیا  رد  .تسا و  هقف  رد  نخـس  لیـصفت  .دـینک و  لـّمأت  هراـب  نیا  رد  دوش ،
.دروآ یم  ار  فرح  فرح ، مالکلا ؛ ُّرجی  مالکلا  تسا : عیاش  صاوخ  ماوع و  نیب  هک  روط  نامه  نوچ  دوب  جراخ  ام  یلصا 

رگید هلأسم 

هچنآ یمامت  ایآ  دنـسیون ، یم  ار  نیفلکم  ياه  هتفگ  اهراک و  هک  یمارگ  ناگتـشرف  هک  نیا  تسا ، ناونع  دصقم و  لصا  بسانم  هک 
هک یظافلا  ینعی  تسا -  بترتم  اه  نآ  رب  يرثا  هک  دنسیون  یم  ار  یظافلا  ای  ار ؟ حابم  نانخس  یّتح  دنسیون  یم  ار  دننار  یم  نابز  هب 

ار تسین  بترتم  اه  نآ  رب  یعرش  رثا  هک  یحابم  ظافلا  دنتسه و  بحتسم  هورکم و  مارح و  بجاو و  بابسا  زا  یببس  هب  ای  تلاصا  هب 
دانتـسا يروما  هب  مادک  ره  و  دنا ، هدش  لئاق  ار  مود  ضرف  رگید  يا  هدع  لّوا و  ضرف  يا  هدع  تسا ، یفالتخا  هلأسم  دنـسیون ؟ یمن 

تـسا دامتعا  دروم  فّنـصم  رظن  هب  هچنآ  و  دناشن ، یمن  ورف  ار  یگنـشت  تسا و  بلطم  ندش  ینالوط  هیام  اه  نآ  دای  هک  دـنا  هتـسج 
تیاور لیزنت  یحو و  نادناخ  زا  هک  تسا  نامه 
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هک هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یحیحص  دنس  هب  دیعـس  نب  نیـسح  باتک  زا  ناهرب  ریـسفت  رد  هک  تسا  یتیاور  نآ  و  هدیدرگ ،
.دنسیون یم  ار  دنار  یم  نابز  رب  دنک و  یم  ظفلت  هچنآ  هک  دراد  هتشرف  ود  يا  هدنب  ره  دندومرف :

نآ ریغ  دننک و  یم  تبث  تسه  رـش  ریخ و  زا  هچنآ  ود  نآ  سپ  دنرب ، یم  الاب  دنتـسه  نانآ  قوفام  هک  يا  هتـشرف  ود  هب  ار  نآ  سپس 
.تسامنهار نیرتهب  دنوادخ  و  ما ، هتفاین  ربخ  نیا  يارب  یضراعم  نونک  ات  و  . (1) دنیامن یم  طقاس  ار  اه 

 - هجرف هَّللا  لجع  ترضح -  نآ  زامن  مجنپ : داتفه و 

 - هجرف هَّللا  لجع  ترضح -  نآ  زامن  مجنپ : داتفه و 

عوبـسألا لامج  باتک  زا  مهن  تسیب و  لصف  رخآ  رد  هلمج : زا  تسا ، هدـمآ  تیاور  يربتعم  قُرُط  هب  ددـعتم و  ياه  باتک  رد  نآ  و 
: ات ار  دمح  هروس  تعکر  ره  رد  تسا ، تعکر  ود  هیلع -  هَّللا  تاولـص  مئاق -  تّجح  زامن  : » دیوگ نینچ  هللا  همحر  سوواط  نب  دیس 

یم ار  دمح  هروس  هیقب  هاگ  نآ  ُنیعَتْـسَن » َكاَّیإَو  ُُدبْعَن  َكاَّیإ  : » ییوگ یم  راب  دص  سپـس  یناوخ  یم  ُنیعَتْـسَن » َكاَّیإَو  ُدـُبْعَن  َكاَّیإ  »
ءافَخلا َحَِربَو  ءالَبلا  َمُظَع  َّمُهَّللَا  ییوگ : یم  زامن  زا  سپ  و  یناوخ ، یم  راب  کی  ار  [ هَّللا َوُه  ُْلق   ] صـالخا هروس  نآ  زا  دـعب  و  یناوخ ،

یلَع ِّلَص  َّمُهَّللَا  ِءاخَرلاَو  ِهدِّشلا  ِیف  ُلَّوَعُملا  َْکیلَعَو  یکَتْـشُملا  ِّبَر  ای  َْکَیِلاَو  ُءامَّسلا  تَعِـسَو  اِمب  ُضرْالا  ِتَقاـضَو  ُءاـطِغلا  َفَشَْکناَو 
ُّیلَع ای  ُدَّمَُحم  ای  ُهَزازِْعا  رِهْظَأَو  مهِِمئاِقب  ْمُهَجرَف  َّمُهَّللَا  لّجَعَو  مِِهتَعاِطب  انَترَمأ  َنیذَّلَا  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم 
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ای ُّیلَع  ای  ُّیلَع  ای  ُدَّمَُحم  ای  يارِـصان  امُکَّناف  ینارُْـصنُا  دَّمَُحم  ای  ُّیلَع  ای  ُّیلَع  ای  ُدَّمَُحم  ای  َياـیفاک  اـمُکَّنِاَف  یناـیفِْکا  دَّمَُحم  اـی  ُّیلَع  اـی 
َثوَغلا ِنامَّزلا ، َبِحاص  ای  َيالْوَم  ای  ِنامَّزلا ، َبِحاص  ای  َيالْوَم  ای  ِنامَّزلا ، َبِحاـص  اـی  َيـالْوَم  اـی  َياـظفاح ، اـمُکَّناف  یناـظَفْحا  دَّمَُحم 

شیپ هک  ییاه  شیامزآ  اب   ] و دش ، گرزب  يراتفرگ  الب و  ایادخ ! (1) ؛ َنامألَا َنامألَا  َنامألَا  ینکِرْدَا  ینکِرْدَا  ینکِرْدَا  َثوَغلا  َثوَغلا 
راگدرورپ يا  و  دش ، گنت  دراد  تعسو  نامسآ  هک  تبسن  نامه  هب  نیمز  و  تفر ، الاب  اه  هدرپ  و  تشگ ، راکـشآ  یفخم  روما  دمآ ]

هک نانآ  تسرف  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ ! تسا ، وت  رب  هیکت  اـه  یناـسآ  اـه و  یتخـس  رد  و  میراد ، وت  هاـگرد  هب  هوکش 
، زاس رهاظ  ار  شندیـشخب  تّزع  نارود  و  يامرف ، لیجعت  ناشمئاق  [ روهظ  ] هب ار  نانآ  جَرَف  ادـخ  يا  يدومرف و  رما  ام  هب  ار  ناشتعاطا 

ظفح ارم  دمحم ! يا  یلع  يا  یلع ، يا  دمحم  يا  دیا ، هدننک  يرای  امش  هک  دینک  میرای  ارم  دمحم ! يا  یلع  يا  یلع ، يا  دمحم  يا 
هانپ نامزلا ! بحاص  يا  میالوم  يا  نامزلا ؛ بحاص  يا  میالوم  يا  نامزلا ؛ بحاص  يا  میالوم  يا  دیا ، هدـننک  ظفح  امـش  هک  دـینک 

.ناما ناما  ناما  بایرد  ارم  بایرد  ارم  بایرد  ارم  هد ، هانپ  هد ، هانپ  هد ،

.تشذگ هدش  تیاور  هیلع -  هَّللا  مالس  ترضح -  نآ  دوخ  زا  هک  متفه  شخب  رخاوا  رد  یکدنا  رییغت  اب  اعد  نیا  ریظن  میوگ : یم 

مجنلا عوفرم و  روـط  هب  يرفوزب  دـمحم  نب  نیـسح  هَّللادـبعوبا  زا  یـسربط  لـضف  نب  نسح  فیلأـت  قـالخألا  مراـکم  رد  هلمج : زا  و 
حاجَّنلا زونک  زا  لقن  هب  بقاثلا 
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: هک نیا  تسا  هسّدقم  هیحان  زا  : » تفگ هک  هدروآ  یبردلا  نب  دمحا  زا  قالخالا -  مراکم  فِّنـصم  ردـپ  یـسربط -  نسحلا  نب  لضف 
تعکر ود  دورب و  دوخ  زامن  ياج  هب  دـنک و  لسغ  بش  همین  زا  دـعب  هعمج  بش  دـشاب ، یتجاح  یلاعت  يادـخ  يوس  هب  ار  سک  ره 
رارکت راب  دـص  ار  نآ  دیـسر  ُنیعَتْـسَن » َكاَّیإَو  ُدـُبْعَن  َكاَّیإ   » هیآ هب  نوچ  دـناوخب و  ار  دـمح  هروس  لّوا  تعکر  رد  هک  درازگب  زامن 

دهد ماجنا  ار  دوجـس  عوکر و  سپـس  دناوخب ، راب  کی  ار  دیحوت  هروس  دناسرب و  رخآ  هب  ات  ار  دمح  هروس  راب  نیمدص  رد  و  دیامن ،
زاـمن زا  سپ  ار  ریز  ياـعد  و  دـهد ، ماـجنا  بیترت  نیمه  هب  زین  ار  مود  تعکر  دـیوگب ، حـیبست  راـب  تـفه  اـه  نآ  زا  کـی  ره  رد  و 
دروم رد  هک  یتروص  رد  رگم  دروآ ، یم  رب  دشاب  هک  هچره  ار  شتجاح  هتبلا  دنوادخ  دروآ  ياج  هب  ار  لمع  نیا  رگا  سپ  دـناوخب ،

ْنَم َناْحبُس  ُجَرَفلا  َْکنِمَو  ُحوَّرلا  َْکنِم  ََکل  ُهَّجحلاف  َُکْتیَصَع  ْنإَو  ََکل  ُهَدَمْحَملاف  َُکتْعَطأ  ْنإ  َّمُهَّللَا  تسا : نیا  اعد  دشاب  مِحَر  عطق 
ْذِخَّتأ َْمل  َِکب  ُنامیإلا  َوُهَو  َکیلا  ِءآیـشَألا  ِّبَحأ  ِیف  َُکتْعَطَأ  ْدَقَف  َُکتیـصع  ْدَـق  ُتنک  ْنإ  یهلإ  رَفَغَو  َرَدَـق  ْنَم  َناْحبُـس  رَکَـشَو  َمَْعنأ 

ِجوُرُخلا َالَو  ِهََرباکُملا  ِهْجَو  ِْریَغ  یَلَع  یهلإ  ای  َُکتیـصع  ْدَـقَو  َْکیلَع  یّنِم  ِِهب  انَم  َال  َّیلَع  ِِهب  َْکنِم  ًاّنَم  ًاکیِرَـش  ََکل  ُعْدأ  َْملَو  ًادـَلَو  َکـَل 
ٍملاظ ُریغ  یبُونُِذبَف  یْنبِّذَُعت  ْنإَف  ُنایَبلاَو  َّیَلَع  ُهَّجُحلا  َکَلَف  ُناطیَّشلا  َِینَّلَزأَو  َياَوَه  َْتعَطأ  ْنِکلَو  َِکتَّیبُوبُِرل  ِدوُحُجلا  َالَو  َِکتَّیِدُوبُع  ْنَع 

: دیوگب سپـس  .ددرگ  عطق  سَفَن  ات  دنک  رارکت  ار  هملک  نیا  ردق  نآ  ُمیِرَک …  ای  ُمیِرَک  ای  ٌمیِرَک  ٌداَوَج  َکَّنإَف  ِینمَحَْرتَو  ِیلْرِفْغَت  ْنِاَو 
ْنأَو ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَصَت  ْنأ  َْکنِم  یَش ٍء  ِّلُک  ِفوَخَو  یَش ٍء  ِّلُک  ْنِم  َِکْنمَِأب  َُکلَأْسأ  ٌِفئاخ  َکنِم  یَش ٍء  ُّلُکَو  یَش ٍء  ِّلُک  ْنِم  ًانِمآ  ای 

ام ِریاسَو  يِْدلُوَو  ِیلْهأَو  یِسْفَِنل  ًانامأ  ِینَیِطُْعت 
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َمیهاربإ َِیفاک  ای  ُلیکَولا  َمِْعنَو  ُهَّللا  اُنبْسَحَو  ُریدَق  یَش ٍء  ِّلُک  یَلَع  َکَّنإ  ًاَدبأ  یَش ٍء  ْنِم  َرَذْحأ  َالَو  ًادحأ  َفاخأ  یَّتَح ال  َّیَلَع  ِِهب  َتْمَْعنأ 
تعاطا ار  وت  هچنانچ  ایادخ ! نالف ؛ َنب  َنالَف  ِینَیِفْکَت  ْنأَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَصَت  ْنأ  َُکلأْسأ  نوعرف  یسوم  َِیفاک  ایَو  دورمَن 

نآ تسا  هّزنم  تسا ، وت  يوس  زا  شیاشگ  یتحار و  تسا ، وت  لیلد  تّجح و  سپ  منک  تتیصعم  هچنانچ  و  تسا ، وت  دمح  سپ  منک 
سپ ما  هدومن  تیصعم  ار  وت  هچنانچ  ایادخ  تسا ، هدیزرمآ  هتشاد و  تردق  هک  نآ  تسا  هّزنم  هدرازگ ، ساپس  هدیـشخب و  تمعن  هک 
ّتنم ما ، هدناوخن  یکیرش  هتشادنپن و  يدنزرف  وت  يارب  ما ، هدرک  تتعاطإ  تسا  وت  هب  نامیا  هک  وت  دزن  ایـشا  نیرتهب  رد  هک  یتسار  هب 

هرباـکم و نودـب  مدرک  تیـصعم  ار  وت  ایادـخ و  مشاـب ، هتـشاد  وت  رب  یتّنم  نآ  ببـس  هب  نم  هک  نیا  هن  نم ، رب  تسار  وت  [ ناـمیا  ] نیا
ار سفن  ياوه  نکیل  و  مشاـب ، هدرک  راـکنا  ار  وـت  ّتیبوـبر  اـی  هدرب و  نوریب  ار  مدوـخ  تیگدـنب  زا  هک  نیا  نودـب  و  یـشنم ، گرزب 
هک نآ  یب  تسا  نم  ناهانگ  رطاخ  هب  ینک  مباذع  رگا  هک  تسار ، وت  نم  رب  نایب  تّجح و  سپ  دینازغل ، ارم  ناطیش  مدومن و  تعاطا 

ردـق نآ   … ) میرک يا  میرک ، يا  یتسه ، میرک  داوج  وت  سپ  يرآ  محر  نم  رب  يزرماـیب و  ارم  هچناـنچ  و  یـشاب ، هدرک  ملظ  نم  رب 
، دنتسه رَذَح  میب و  رد  وت  زا  ایشا  همه  ینمیا و  زیچ  همه  زا  هک  نآ  يا  دیوگب : سپـس  دوش .) مامت  تسَفَن  ات  نک  رارکت  ار  هملک  نیا 

یناـما نم  هب  و  یتسرف ، دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  هک  نیا  وت  زا  زیچ  همه  سرت  زیچ و  ره  زا  تینمیا  هب  میاـمن  یم  تلأـسم  وت  زا 
چیه زا  و  مشابن ، كانمیب  سک  چیه  زا  ات  ییامرف ، اطع  يا  هداد  تمعن  نم  رب  هک  ییاهزیچ  ریاس  منادـنزرف و  هداوناخ و  دوخ و  يارب 

زا یـسوم  هدـننک  تیافک  يا  .تسا  لیکو  نیرتهب  هدنـسب و  ار  ام  دـنوادخ  ییاناوت و  زیچ  ره  رب  وت  اـنامه  هک  منکن ، رذـح  ًادـبا  زیچ 
دمحم لآ  دمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نوعرف 
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يادخ زا  و  دیوگب ، تسا  كانمیب  شررـض  ّرـش و  زا  هک  ار  یـسک  مان  و  ییامرف -  تیافک  ینالف  رـسپ  ینالف  زا  ارم  و  یتسرف ، دورد 
ار شیوخ  تجاح  دنک و  هدجس  سپس  دش -  دهاوخ  عفد  شررض  یلاعت  يادخ  نذا  هب  هک  دیامن  عفد  ار  وا  ررض  هک  دهاوخب  یلاعت 

.دیامن يراز  یلاعت  يادخ  هاگرد  هب  و  دهاوخب ، دنوادخ  زا 

ياهرد دنک  اعد  هناصلاخ  اعد  نیا  اب  دـناوخب و  ار  زامن  نیا  ینمؤم  نز  درم و  ره  رگا  هک  هدـش  تیاور  : » دـیوگ قالخالا  مراکم  رد 
لـضف زا  نیا  خ ل]و  بش -  نامه  رد  ای   ] تشگ دهاوخ  تباجا  تقو  نامه  و  دش ، دـهاوخ  هدوشگ  شیور  هب  تباجا  يارب  نامـسآ 

(1) «. تسا مدرم  رب  ام و  رب  دنوادخ 

.تسا هدروآ  حاجنلا  زونک  زا  لقن  هب  ار  نیا  لثم  بقاثلا  مجنلا  باتک  رد  و 

هک داتفا  قافتا  میارب  یمهم  ياهراک  رّرکم  : » دیوگ هنع -  یلاعت  هَّللا  یفع  یناهفـصا -  يوسوم  یقتدـمحم  باتک  فیعـض  فّنـصم 
اه نآ  هیلع -  هَّللا  تاولـص  نامیالوم -  تکرب  هب  شیوخ و  مرک  فطل و  اب  یلاعت  يادخ  مدروآ ، ياج  هب  ّتیفیک  نیا  اب  ار  زامن  نیا 

«. تخاس هدروآرب  ار 

دیس باتک  زا  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لجع  يدهم -  ترـضح  نامیالوم  زامن  ناونع  هب  ار  زامن  نیا  بقاثلا  مجنلا  باتک  رد  هلمج  زا  و 
نآ زا  سپ  و  هدرک ، دای  ار  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  هبترم  دـص  زامن  زا  تغارف  زا  سپ  و  هدرک ، تیاکح  يدـنوار  هَّللا  لضف 

.تسا هدومنن  رکذ  شیارب  ینّیعم  تقو  ییاعد و 

خیش فیلأت  مق  خیرات  باتک  زا  لقن  هب  يوأملا  هّنج  باتک  رد  هلمج  زا  و 
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رد هللا  همحر  هیوباب  نب  دمحم  رفعجوبا  خیـش  فیلأت  نیقیلا  ِّقحلا و  هفرعم  یف  نیزحلا  سنوم  باتک  زا  یّمق  دـمحم  نب  نسح  لضاف 
هجرف هَّللا  لـجع  يدـهم -  ماـما  : » هتفگ اـجنآ  رد  هدوـمن و  رکذ  نآ  يارب  ینـالوط  یتیاـکح  و  هدروآ ، نارکمج  دجـسم  ياـنب  باـب 

باـتکلا هحتاـف  هروس  تعکر  ره  رد  و  درازگب ، زاـمن  تعکر  ود  هک : نیا  هب  هدومرف ، رما  یـصاخ  هنوـگ  هب  ار  زاـمن  نیا  فیرـشلا - 
رخآ هب  ات  ار  دمح  هروس  سپـس  دنک ، رارکت  رابدص  ار  نآ  دیـسر  ُنیعَتْـسَن » َكاَّیإ  ُُدبْعَن َو  َكاَّیإ  : » هیآ هب  نوچ  و  دناوخب ، ار  [ دـمح ]

اهیلعارهز همطاف  ترضح  حیبست  و  دیوگب ، لیلهت  درک  مامت  ار  زامن  نوچ  و  دیوگب ، حیبست  راب  تفه  دوجـس  عوکر و  رد  و  دناوخب ،
نیا و  هتفگ : سپس  .دتسرف  تاولص  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رب  راب  دص  دنک و  هدجـس  تفای  تغارف  نآ  زا  نوچ  و  دیوگب ، مالـسلا 

درازگب ار  زامن  تعکر  ود  نیا  سک  ره  ِقیتَعلا ؛ ِْتیَبلا  ِیف  یَّلَص  امَّنأکَف  اهاَّلَـص  ْنَمَف  هک : تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  ظفل  زا  لقن 
(1) «. دشاب هدرازگ  هبعک  رد  زامن  تعکر  ود  هک  تسا  نانچ 

: تسا هتفگ  دیوگب » لیلهت  درک  مامت  ار  زامن  نوچ  و  : » مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هدومرف  هب  عجار  هیـشاح  رد  يرون  ثّدحم  دنمـشناد 
«. ُهَدْحَو ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلإ  َهلِإَال  : » دیوگب هک  تسا  نیا  رهاظ  »

هک نیا  هب  ددرگ  عمج  هدـش  دای  ياه  یگنوگچ  نیب  هک  دـننآ  یـضتقم  تجاح  ياضق  رد  ماـمتها  تداـبع و  رد  طاـیتحا  میوگ : یم 
دنک لسغ  هعمج  بش  همین  زا  سپ 
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لوـسر هک  یلیلهت  زاـمن  زا  سپ  و  دـیامن ، رارکت  دوجـس  عوـکر و  رد  راـب  تفه  ار  گرزب  حـیبست  و  دروآ ، ياـج  هـب  ار  زاـمن  نآ  و 
ُهَدْحَو ُهَّللااَّلإ  َهلِإَال  هک : دیوگب  ار  تسا  نم  زا  شیپ  ناربمغیپ  ياعد  نم و  ياعد  نیا  دومرف : یم  تفگ و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 
دیوگب ار  یلیلهت  سپس  .ٌریدَق  یش ٍء  ِّلُک  یَلَع  َوُهَو  ُْریَخلا  ِهِدَِیب  ُتوُمَی  َال  ٌّیَح  َوُهَو  ُتیُمیَو  ِییُحی  ُدْمَحلا  َُهلَو  ُْکلُملا  َُهل  َُهل ، َکیرَـش  َال 

خ بلغ -   ] َمَزَهَو ُهَدـْبَع  َرَـصَنَو  ُهَدـْعَو  َزَْجنأ  ُهَدْـحَو ، ُهَدْـحَو  ُهَّللااَّلإ  َهلِإَـال  تفگ : هّکم  حـتف  زور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هـک 
ار مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  حیبست  هاگ  نآ  .ٌریدَق  یـش ٍء  ِّلُک  یَلَع  َوُهَو  ُتیُمیَو  ِییُْحی  ُدْمَحلا  َُهلَو  ُْکلُملا  ُهَلَف  ُهَدْـحَو ، َباَزْحَألا  ل]
، دیوگب ار  هدش  دراو  شزامن  زا  دعب  هک  ترـضح  نآ  فورعم  حیبست  سپـس  .تسا  هدش  دراو  بجاو  زامن  ره  بیقعت  رد  هک  دیوگب 

ْنَم َناْحبُس  میِدَقلا  ِرِخافلا  ِْکلُملا  يِذ  َناْحبُس  ِمیظَعلا  ِخذابلا  ِلاَلَجلا  يِذ  َناْحبُس  ِفینُملا  ِخماَّشلا  ِّزِعلا  يِذ  َناْحبُـس  تسا : نینچ  نآ  و 
ِءاَوَهلا ِیف  ِریَّطلا  َْعقَو  يَرَی  ْنَم  َناْحبُـس  افَّصلا  ِیف  ِلْمنَّلا  ََرثأ  يَرَی  ْنَم  َناْحبُـس  ِراقَولاَو  ِروُّنلاب  يّدََرت  ْنَم  َناْحبُـس  َلاـمَجلاَو  َهَجْهَبلا  َسَِبل 
تـسا هَّزنم  تمظعاب ، الاو و  لالج  بحاص  تسا  هَّزنم  هتـشارفا ، دنلب  تّزع  بحاص  تسا  هَّزنم  هُْریَغ ؛ اذَکه  َالَو  اذکه  َوُه  ْنَم  َناحبُس 

رون و يادر  [ هک ییادـخ   ] تسا هَّزنم  هتـسارآ ، شیوخ  تماق  هب  لامج  نسح و  سابل  هک  نآ  تسا  هَّزنم  یلزا ، ِرِخاـف  کـُلم  بحاـص 
ناغرم ریس  ّطخ  [ هک ییادخ   ] تسا هَّزنم  دنیب ، یم  هایس  تخس  گنس  رد  ار  هچروم  ياپ  رثا  هک ] ییادخ   ] تسا هَّزنم  درادرب ، رد  راقو 

تاولص وا  لآ  ربمغیپ و  رب  راب  دص  سپس  .تسین  نینچ  وا  زج  تسا و  نینچ  وا  طقف  هک  نآ  تسا  هَّزنم  دنیب ، یم  اوه  رد  ار 
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هک دناوخب ، ار  هدرک  دای  سوواط  نب  دیـس  هک  ییاعد  دعب  و  دناوخب ، ار  دش  تیاور  قالخألا  مراکم  زا  هک  ییاعد  هاگ  نآ  دتـسرفب ،
یلاعت هَّللا  ءاش  نا  اه  تجاح  ندـمآرب  اهاعد و  تباجا  و  هدروآ ، ياج  هب  ار  تالامتحا  همه  دومن  لمع  میدرک  داـی  هچنآ  هب  هاـگره 

هک ناـنچ  دـناوخب ، نآ  رد  ار  جَرَف  ِتاـملک  و  دـنک ، ینـالوط  زاـمن  نآ  رد  ار  توـنق  هـک  تـسا  هتــسیاش  .ددرگ و  یم  ماـجنا  رتدوز 
ُمِیلَحلا ُهَّللااَّلإ  َهلِإَال  تسا : نینچ  تاملک  نآ  و  تسا ، هدومرف  رما  نیحلاص  زا  یضعب  هب  باوخ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامیالوم 
.میظَعلا ِشْرَعلا  ِّبَرَو  َّنُهَْنَیب  امَو  َّنِهِیف  اـمَو  ِْعبَّسلا  َنیـضرألا  ِّبَرَو  ِْعبَّسلا  ِتاوَمَّسلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُـس  ُمیِظَعلا  ُِّیلَعلا  ُهَّللااَّلإ  َهلِإَـال  ُمیِرَکلا 

راـگدرورپ دـنوادخ  تسا  هّزنم  گرزب ، هبترم  دـنلب  يادـخ  نآ  زج  ییادـخ  تسین  راوگرزب ، راـبدرب  يادـخ  نآ  زج  ییادـخ  تسین 
.تمظعاب شرع  ِراگدرورپ  تساه و  نآ  نایم  هچنآ  اه و  نآ  رد  هچنآ  هناگتفه و  ياه  نیمز  راگدرورپ  هناگتفه و  ياه  نامسآ 

دوسرپ يا  هّمتت  هجوت و 

رد تجاح  زامن  : » دـیوگ یم  و  هدرک ، دای  زامن  نیمه  هیبش  ار  يزامن  هعمج  بش  تجاح  ياـهزامن  رد  هللا  همحر  سوواـط  نب  دـیس 
ار [ هیآ  ] نیا یناوخ و  یم  ُنیعَتْسَن » َكاَّیإ  ُُدبْعَن َو  َكاَّیإ   » ات ار  باتکلا  هحتاف  هروس  تسا ، تعکر  ود  نابرق -  دیع  بش  هعمج و  بش 
هب  ] تعکر ره  رد  یناوخ ، یم  راـب  دـص  ار  دَـحا  هَّللا  وه  لـق  هروس  سپـس  یناـسر ، یم  رخآ  هب  ار  دـمح  و  ینک ، یم  رارکت  رابدـص 
راب تسیود  دورب و  هدجـس  هب  دعب  .ِمیظَعلا و  ِّیلَعلا  ِهَّللِاب  اَّلإ  َهَُّوق  َالَو  َلْوَح  ال  دـیوگب : راب  داتفه  دـهد و  مالـس  سپـس  تروص ] نیمه 

«. دهاوخب دراد  هک  یتجاح  ره  و  ِّبَر …  ای  ِّبر  ای  دیوگب :
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مولظم دیهش  نامیالوم  تبیصم  رد  نتسیرگ  مشش : داتفه و 

مالسلا هیلع  نیسحلا  هَّللادبع  یبا  ترضح 

زا ترـضح  نآ  ّقح  يادا  دـیدرت  نودـب  و  ددرگ ، یم  ادا  مالـسلا  هیلع  ماـما  ّقح  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  يروما  زا  راـک  نیا  هک  اریز 
.تسوا هب  نتفای  برقت  لیاسو  نیرت  مهم  نیرت و  میظع 

قداص ماما  زا  دوخ  دنس  هب  تارایزلا  لماک  باتک  رد  هللا  همحر  یمق  هیولوق  نب  دمحم  نب  رفعج  لجا  هقث  خیش  هک : نیا  بلطم  نایب 
چیه هدید و  چیه  و  دومرف : هک  هدروآ  تیاور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  نتـسیرگ  تلیـضف  رد  ینالوط  یثیدح  نمـض  مالـسلا  هیلع 

هک نیا  رگم  دیرگن  وا  رب  يا  هدننک  هیرگ  چیه  و  دزیرب ، کشا  دیرگب و  وا  رب  هک  تسین  یمـشچ  زا  رت  بوبحم  دـنوادخ  دزن  یکـشا 
رگم دوش  یم  روشحم  نایرگ  ناگدید  اب  تمایق ] زور   ] يا هدنب  ره  و  تسا ، هدومن  ادا  ار  ام  ِّقح  هدرک و  ِهلِص  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف 

تسا و نشور  شا  هدید  هک  ددرگ  یم  روشحم  یلاح  رد  [ هتسیرگ وا  رب  هک  نآ  ره   ] هک مالسلا  هیلع  نیـسح  مّدج  رب  ناگدننک  هیرگ 
رب ناگدننک  هیرگ   ] نانیا هک  یلاح  رد  دنتـسه  ساره  میب و  رد  قیالخ  و  تسا ، رادومن  شا  هرهچ  رب  ینامداش  دسر و  یم  وا  هب  هدژم 

شرع هیاس  رد  شرع و  ریز  نانیا  یلو  دنوش  یم  هضرع  رشحم ] ِتاصَرَع  هماگنه  رد   ] قیالخ و  دنشاب ، نمیا  [ مالسلا هیلع  نیسح  ماما 
.دوب دنهاوخ  نخس  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  اب 

نآ سلجم  نخـس و  دنزرو و  یم  عانتما  سپ  دـیوش ، تشهب  لخاد  دوش : یم  هتفگ  ناشیا  هب  دنتـسین ، ناسرت  باسح  ِزور  یتخـس  زا 
، دننیزگ یم  رب  ار  ترضح 
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یمن رب  رـس  نیعلاروح  يوس  هب  اه  نآ  سپ  میراد ، ار  امـش  قایتشا  نیدَّلخم  ِنادـْلِو  ام و  دـنهد : یم  ماغیپ  نانآ  هب  ناـیروح  اـنامه  و 
(1) دننیب …  یم  ناشسلجم  رد  يراوگرزب  یشوخ و  زا  هچنآ  تهج  هب  دنراد ،

هیلع نیسح  ماما  رب  نتـسیرگ  هک  دناسر  یم  هدرک » ادا  ار  ام  ِّقح  و  : » هک تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  شیامرف  میدرک  دای  هچنآ  رب  لیلد  و 
نداد تیلست  هک  دشاب  نیا  بلطم  ّرِس  دیاش  و  دشاب ، یم  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  مالس  ناماما -  ریاس  رمألا و  بحاص  قح  يادا  مالسلا 
يرای نانآ و  هب  ندرک  یتسود  ناشیا و  میظعت  تشادیمارگ و  دنا  هتشذگ  ایند  زا  هک  ناشیا  زا  یناسک  ِناگدنامزاب  هب  تبـسن  نینمؤم 
هاگره هک  اریز  تسا ، رگیدکی  هب  تبـسن  نینمؤم  قوقح  زا  یتمـسق  اه  نیا  و  دشاب ، یم  ناش  تبیـصم  رد  تکرـش  تهج  زا  ندومن 

هنوگ ود  رب  اه  نآ  و  ددرگ ، تیاعر  بادآ  نآ  هدومرف  رما  سدـقم  عرـش  هک  تسه  یبادآ  وا  يارب  درذـگرد  اـیند  ناـهج  زا  ینمؤم 
ترفغم بلط  شیارب  و  نتفر ، وا  ربق  رانک  عییشت و  زا  ترابع  نآ  و  دوش ، یم  ادا  ّتیم  ّقح  نآ  ببس  هب  هک  تسا  نآ  هنوگ  کی  دنا :

نآ رگید  هنوگ  .دـشاب و  یم  اه  نیا  لاـثما  ندرک و  داـی  یبوخ  هب  وا  زا  ندـناوخ و  زاـمن  وا  رب  نداد و  هقدـص  وا  فرط  زا  و  ندرک ،
يارب ندرک  اعد  ناـشیا و  تیزعت  اـه و  نآ  رادـید  زا  تراـبع  نیا  و  ددرگ ، یم  تیاـعر  نآ  هلیـسو  هب  وا  ناگدـنامزاب  ِّقح  هک  تسا 

یم ناشیا  هب  ناسحا  نانآ و  هلص  هک  يروما  زا  اه  نیا  لاثما  ناشیا و  يارب  اذغ  نداتسرف  و  ناش ، تبیصم  نزح و  رد  تکرش  نانآ و 
.تسا رت  گرزب  مدرم  همه  زا  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ّقح  دیدرت  نودب  و  دشاب ،
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ار هدنام  یقاب  ترـضح  نآ  زا  دعب  هک  یماما  ّقح  دیرگب ، مالـسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  ناممولظم  يالوم  تبیـصم  رد  نمؤم  هاگره  سپ 
لد یّلست  وا و  هب  نتفای  برقت  وا و  ندرک  يرای  مالسلا و  هیلع  ماما  اب  ندومن  تقفاوم  راک  نیا  نوچ  هدرک ، ادا  گرزب  هعجاف  نآ  رد 
هب نینمؤم  ریاـس  روط  نیمه  ماـما و  يارب  هک  اریز  دـشاب ، هدرک  تیاـعر  ياـج  ره  رد  تهج و  ره  زا  ار  ماـما  ّقـح  هک  نیا  هن  تسوا ،

افیا تیاعر و  یـضتقم  روط  هب  ئـش  ره  ماگنه و  دروم و  ره  رد  تسیاب  یم  هک  تسه  یقوقح  ناـش  نوئـش  بتارم و  تواـفت  بسح 
نآ هب  ار  ثحب  نانع  میهاوخب  رگا  هک  دـنا ، هداد  هجوت  ار  بلطم  نیا  هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هک  یتایاور  رد  و  دـندرگ ،

مولعم تسا » هدومن  ادا  ار  ام  ّقح  و  : » مالـسلا هیلع  ماما  شیامرف  ینعم  حیـضوت  نیا  اب  .دـش و  دـهاوخ  میجح  باـتک  میناـشکب  يوس 
اب رکذـتم و  بلطم  نیا  هب  تبـسن  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  سپ  دـش ، نشور  زین  تارابع  دراوم و  ریاس  رد  مالک  نیا  ریاـظن  ینعم  و  تشگ ،

.شاب شنیب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نامیالوم  ربق  ترایز  متفه : داتفه و 

لمع نیا  اب  و  دشاب ، یم  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ریاس  بانج و  نآ  هب  تبـسن  یکین  نامزلا و  بحاص  ترـضح  هلـص  راک  نیا  هک  اریز 
يارب ماش  حبـص و  ره  شراوگرزب  ناردـپ  ریاس  دـننام  مالـسلا  هیلع  ماما  دوش و  یم  دراو  مالـسلا  هیلع  ماما  لد  رد  ینامداش  رورس و 

.دنک یم  اعد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  راّوز 

یبا ربق  سک  ره  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نابا  زا  دوخ  دنـس  هب  تارایزلا  لـماک  باـتک  رد  هیولوق  نبا  و 
لوسر انامه  دنک ، ترایز  ار  مالسلا  هیلع  هَّللادبع 
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 … دوش یم  مارح  [ خزود  ] شتآ رب  شتشوگ  و  مارح ؛ شتبیغ  و  هتشاد ، یمارگ  ار  ام  دنویپ  هدومن و  هلص  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
(1)

: متشاد هضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبع  یبا  ترضح  هب  تفگ : هک  هدمآ  نانس  نب  هَّللادبع  زا  دوخ  دنـس  هب  باتک  نامه  رد  و 
یسک يارب  سپ  ددرگ ، یم  بوسحم  شیارب  رازه  دنک  قافنا  صخـش  هک  یمهرد  ره  جح  هار  رد  دومرف : یم  تردپ  مدرگ ، تیادف 

شیارب مهرد  ره  هب  نانـس ، رـسپ  يا  دومرف : دوب ؟ دهاوخ  ردقچ  دـنک  قافنا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تردـپ  ترایز  هب  نتفر  ِهار  رد  هک 
شیارب یلاعت  يادـخ  ياضر  و  دور ، یم  الاب  زین  وا  تاجرد  نازیم  نیمه  هب  و  دوش ، یم  بوسحم  درمـش -  رازه  هد  اـت  رازه -  رازه 

(2) .تسا رتهب  شیارب  مالسلا  مهیلع  ناماما  نینمؤملاریما و  ياعد  و  هلآو ، هیلع  هللا  یلصدمحم  ياعد  و  تسا ، رتهب 

ربق ترایز  یلاعت  يادـخ  دزن  لامعا  نیرت  بوبحم  زا  دومرف : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  باتک  نامه  رد  و 
دنوادخ دزن  هدنب  تلاح  نیرت  کیدزن  و  تسا ، نانمؤم  ندرک  نامداش  دنوادخ  دزن  لامعا  نیرتهب  و  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

(3) .دشاب نایرگ  هدجس  لاح  رد  هک  تسا  نآ 

دیامن یم  تاجانم  شراگدرورپ  اب  دنک و  یم  اعد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب  هدینش  هک  هدروآ  بهو  نب  هیواعم  زا  دوخ  دنـس  هب  و 
قافنا ار  ناشلاوما  هک  نانآ  هد ، رارق  مالسلا  هیلع  نیسح  مردپ  ربق  نارئاز  مناردارب و  نم و  رب  ار  تترفغم  دیوگ : یم  و 
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ندرک نامداش  و  ام ، ِهلِـص  اب  وت  باوث  دـیما  هب  و  ام ، هب  یکین  رد  تبغر  رطاـخ  هب  دـنتخادنا ، جـنر  هب  ار  ناـش  ياـه  ندـب  و  دـندرک ،
سپ دنتساوخ ، ار  وت  ياضر  راک  نیا  اب  هک  نامنانمشد ، ندرک  نیگمشخ  ام و  رما  تباجا  روظنم  هب  و  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  وت  ربمغیپ 

نادناخ اه  شاداپ  نیرتهب  هب  و  رادب ، شیوخ  ظفح  رد  ار  ناشیا  زور  بش و  و  هد ، شاداپ  نانآ  هب  ار  تناوضر  ام  يوس  زا  [ ادـخ يا  ]
ناوتان و قولخم  ره  دونع و  شکرس  هنوگره  ّرش  و  شاب ، [ رای  ] اه نآ  اب  و  هد ، شاداپ  ار  دننام  یم  زاب  اه  نآ  زا  سپ  هک  ناشدالوا  و 
زا و  دنراد ، وزرآ  وت  زا  ناش  ياه  نطو  زا  تبرغ  رد  هک  يزیچ  نیرترب  و  نک ، رود  اه  نآ  زا  ار  نج  سنا و  نیطایش  ّرـش  و  دنمروز ،

رفـس ام  نانمـشد  انامه  ایادخ ! .يامرف  اطع  نانآ  هب  دنا ، هدـیزگرب  دوخ  نادـنواشیوخ  نادـناخ و  نادـنزرف و  رب  ار  ام  هک  نیا  تهج 
تهج هب  تشادـن ، زاب  ام  يوس  هب  ندروآ  يور  زا  ار  ناشیا  اه  نآ  ییوج  بیع  یلو  دـندرک ، بیع  ار  ام ] روبق  ترایز  يارب   ] ناـشیا

هنوگ نآ  رب  و  روآ ، محر  هداد  رییغت  ار  اه  نآ  دیـشروخ  شبات  هک  ییاه  تروص  نآ  رب  سپ  دنیامن ، تفلاخم  ام  نیفلاخم  اب  هک  نیا 
ناش ياه  کشا  هک  ییاه  هدید  نآ  رب  و  روآ ، تمحر  دنوش  یم  هدنادرگ  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللادبع  یبا  ترـضح  رازم  رب  هک  اه 

نآ رب  و  روآ ، تمحر  هدـیدرگ  نازوـس  نوزحم و  اـم  رطاـخ  هب  هک  اـه  لد  نآ  رب  و  روآ ، تمحر  تسا  يراـج  اـم  هب  رهِم  رطاـخ  هب 
ار اه  نآ  هک  هاگ  نآ  ات  مراپس  یم  وت  هب  ار  اه  ناج  نآ  اه و  ندب  نآ  نم  ایادخ ! روآ ، تمحر  دوش  یم  دنلب  ام  رطاخ  هب  هک  يدایرف 

(1) يروایب …  گرزب  یگنشت  زور  رثوک ]  ] ضوح رانک  رب 
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يارب رورـس  یناـمداش و  لوـصح  رب  تسا  لـیلد  نآ  و  میدروآ ، نآ  زا  دوـب  تجاـح  لـحم  هک  يرادـقم  تـسا ، ینـالوط  ثیدـح  و 
ینمشد ناشرما و  تباجا  نانآ و  ِهلِص  نآ  هک  نیا  و  فیرش ، لمع  نیا  ببس  هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  ریاس  رمألا و  بحاص  ترـضح 

.دشاب یم  ناشنانمشد  اب 

يا دومرف : نم  هب  ترضح  نآ  دیوگ : هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدروآ  بهو  نب  هیواعم  زا  زین  دوخ  دنـس  هب  باتک  نامه  رد  و 
دهاوخ ترـسح  ردق  نآ  دیوگ  كرت  ار  نآ  سک  ره  هک  اریز  راذگم ، او  سرت  رطاخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  هیواعم ،

هک دنیبب  یناسک  نایم  رد  ار  وت  هیاس  صخش و  دنوادخ  هک  يراد  یمن  تسود  ایآ  دوب ، یم  شرانک  رد  شربق  دنک  وزرآ  هک  دیـشک 
(1) .دننک یم  اعد  شا  هرابرد  مالسلا  مهیلع  ناماما  همطاف و  یلع و  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

: متـشاد هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبع  یبا  ترـضح  هب  دیوگ : ینالوط  یثیدح  نمـض  هک  هدروآ  یبلح  زا  دوخ  دنـس  هب  و 
: دومرف دهد ؟ ماجنا  ار  نآ  دناوتب  هک  یلاح  رد  دیوگ  كرت  ار  ترـضح  نآ  ترایز  هک  یـسک  هرابرد  ییوگ  یم  هچ  مدرگ ، تیادف 
ار وا  سک  ره  و  هدرمـش ، کبـس  تسوا  هب  طوبرم  هک  ار  يرما  و  هدرک ، قاـع  ار  اـم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  وا  میوگ  یم 

يزور و  دنک ، تیافک  دنوادخ  ار  دراد  تیمها  شیارب  شیایند  روما  زا  هچنآ  و  دوب ، دهاوخ  شجئاوح  یپ  رد  دنوادخ  دـنک  ترایز 
رد و  دیزرمآ ، دهاوخ  ار  شا  هلاس  هاجنپ  ناهانگ  و  دروآ ، دـهاوخ  زاب  وا  هب  هدومن  قافنا  هچنآ  و  دـیناشک ، دـهاوخ  هدـنب  يوس  هب  ار 

هب یلاح 
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رد هچنانچ  سپ  دـشاب ، هدـش  وحم  شا  هدـنورپ  زا  هک  نیا  رگم  دـنامن  ییاطخ  هانگ و  وا  هدـهع  رب  هک  تشگ  دـهاوخ  زاب  شنادـناخ 
سپ دوش ، یم  هدوشگ  شیور  هب  تشهب  يوس  هب  يرد  و  دـنهد ، یم  لـسغ  ار  وا  دـنیآ و  یم  دورف  ناگتـشرف  دورب ، اـیند  زا  شرفس 

نآ و  هدومرف ، [ تیانع  ] رظن وت  هب  دـنوادخ  و  تسه ، تیارب  مهرد  رازه  هد  یمهرد  ره  هب  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  ددرگ  روشحم  هاگره 
(1) .تسا هدومن  هریخذ  دوخ  دزن  وت  يارب  ار  اه 

هدومرف نایب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  رئاز  تلیضف  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرـصب  دامح  نب  هَّللادبع  ثیدح  رد  و 
 … «. دشاب یم  ماش  حبص و  ره  وا  رب  نداتسرف  تمحر  دوب : دهاوخ  ام  دزن  وا  يارب  هچنآ  اّما  و  : » دیوگ هک  اجنآ  ات 

ینامداش و هچ  هک  دنادب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز  رگا  دومرف : هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لاّمج  ناوفـص  ثیدح  رد  و 
یم تیبلا  لها  ام  زا  يادهـش  مالـسلا و  مهیلع  ناـماما  همطاـف و  هب  نینمؤملاریما و  هب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  يدنـسرخ 

هچ دیــسر و  دــهاوخ  وا  هـب  ترخآ  اـیند و  رد  باوـث  زا  ردــقچ  و  ددرگ ، یم  رب  وا  هـب  ییاـهزیچ  هـچ  ناــشیا  ياــعد  زا  و  دــسر ،
.(2) دوشن …  هدید  شا  هناخ  رد  شرمع  هدنامیقاب  هک  تشاد  دهاوخ  تسود  هنیآ  ره  تسا ، هریخذ  دنوادخ  دزن  شیارب  [ یباوث ]

ناهنپ راکشآ و  رد  هّیما  ینب  رب  ندرک  تنعل  رایسب  متشه : داتفه و 

ناهنپ راکشآ و  رد  هّیما  ینب  رب  ندرک  تنعل  رایسب  متشه : داتفه و 

رب لیلد  و  دشابن ، راک  رد  هّیقت  سرت و  هک  یتروص  رد  ربانم  سلاجم و  رد 
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بوبحم نیرتهب و  زا  نیا  هک  نیا  رب  هفاـضا  دـشاب -  یم  مالـسلا  هیلع  ناـمیالوم  هب  برقت  هیاـم  هک  تسا  يروما  زا  راـک  نیا  هک  نیا 
رکذ رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  لاصخ  باتک  رد  هللا  همحر  قودـص  خیـش  هک  تسا  یتیاور  تسا -  لاـمعا  نیرت  مهم  نیرت و 

يا دومرف : یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مدینـش  نم  هک  یتسرد  هب  سپ  مراهچ : هاجنپ و  اّما  و  هدومرف : شا  هناگ  داتفه  بقاـنم 
مئاق هاگره  سپ  دنادرگ ، یم  رب  ناشیارب  تنعل  رازه  نانآ ، تنعل  ره  رامـش  هب  يا  هتـشرف  و  درک ، دنهاوخ  تنعل  ار  وت  هّیما  ینب  یلع !

(1) درک …  دهاوخ  تنعل  ار  اه  نآ  لاس  لهچ  دزیخاپب  مالسلا  هیلع 

هب ار  شناوریپ  نایعیـش و  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ندومرف  رما  ندرک ، تنعل  لاـس  لـهچ  زا  روظنم  هک  دـنامن  هدیـشوپ  میوـگ : یم 
، تسا تدم  نآ  رد  مدرم  نایم  رد  نآ  نتفای  عویـش  و  دـشاب ، یم  عماجم  ربانم و  رد  اه ، يدابآ  دالب و  همه  رد  هّیما  ینب  ندرک  تنعل 
ار راک  نیا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  داـنع  يور  زا  ناـش  نتفاـی  ّطلـست  ناـمز  رد  یلاـعت -  هَّللا  مهنعل  هّیما -  ینب  هک  هنوگ  ناـمه 
هب ترـضح  نآ  دوخ  هک  دوب  نیا  روظنم  رگا  و  تسا ، ایند  نیا  رد  اه  نآ  لامعا  رفیک  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  راک  سپ  دـندرک ،

، تفای یمن  صاصتخا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  روهظ  نامز  هب  و  دوبن ، نَّیعم  تّدم  هب  دودـحم  دـنک ، یم  تنعل  ار  هیما  ینب  ییاهنت 
ماـمتها رد  رایـسب  تلیـضف  رب  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  نیا  لـصاح  .دـنک  یم  تنعل  ار  ناـنآ  شرمع  همه  رد  راوـگرزب  نآ  هک  اریز 
ترـضح هب  اـه  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  يروـما  هلمج  زا  راـک  نیا  هک  نیا  و  دراد ، تلـالد  هـّیما  ینب  ندرک  تـنعل  داـیز  ندـیزرو و 

 - فیرشلا هجرف  هَّللا  لجع  رمألا -  بحاص 
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رد ماش و  حبص و  ره  لوا  رد  صوصخ  هب  دشاب ، هتشاد  تبظاوم  مامتها و  راک  نیا  رب  نمؤم  هک  تسا  هتـسیاش  سپ  دنبای ، یم  بّرقت 
.دنک تموادم  نآرب  لاوحا  تاقوا و  ریاس  اهزامن و  بیقعت 

هاگره دومرف : هک  هدروآ  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ترضح  زا  دوخ  دنـس  هب  یـسوط  خیـش  هک  تسا  یتیاور  میدرک  دای  هچنآ  رب  دهاش  و 
.(1) نکم تکرح  دوخ  ياج  زا  هّیما  ینب  ندرک  تنعل  اب  زج  يدرب ، نایاپ  هب  ار  یبجاو  زامن 

هب ماما  ندومن  يرای  ماسقا  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  نانمشد  ریاس  هّیما و  ینب  ندرک  تنعل  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  يروما  هلمج  زا  و 
لوسر هداز  يا  تشاد : هضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یصخش  هک : هدمآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  رد  تسا ، نابز  هلیسو 

نانآ رب  ندرک  تنعل  ناتنانمشد و  زا  نتسج  يرازیب  زا  ریغ  هب  و  میامن ، يرای  ار  امش  مندب  اب  هک  مزجاع  نم  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصادخ 
زا شردپ  زا  تفگ  ثیدح  میارب  مردپ  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا ؟ هنوگچ  نم  عضو  دیآ ، یمن  رب  متـسد  زا  يراک 

شیاه تولخ  رد  و  دـشاب ، ناوتان  تیبلا  لـها  اـم  ندرک  يراـی  زا  سک  ره  دـندومرف : هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  شّدـج 
نانمشد صخش  نیا  هچره  سپ  دیناسر ، دهاوخ  شرع  ات  نیمز  زا  ناگتشرف  همه  هب  ار  شیادص  دنوادخ  دیامن ، تنعل  ار  ام  نانمشد 

یم هضرع  سپ  دنیازفیب ، مه  زاب  سپس  دنتـسرف ، تنعل  زین  اه  نآ  دتـسرف  تنعل  سک  ره  هب  هدومن و  یهارمه  ار  وا  دیامن  تنعل  ار  ام 
هچنانچ و  دومن ، راثن  تشاد  ناوت  رد  هچنآ  هک  تسرف  دورد  تا  هدنب  نیا  رب  ایادخ ! راب  دنراد :
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يادن مدومن و  تباجا  ار  نات  ياعد  نم  هک  یتسرد  هب  دسر : یم  ادن  یلاعت  يادـخ  يوس  زا  سپ  .درک  یم  نیا  زا  شیب  تسناوت  یم 
.مداد رارق  راکوکین  ناگدیزگرب  زا  دوخ  دزن  ار  وا  و  مداتسرف ، دورد  حاورا  نایم  رد  وا  حور  هب  و  مدینش ، ار  نات 

لصاح ناشنانمشد  ندرک  تنعل  نتسج و  يرازیب  اب  زج  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  يوریپ  تالاوم و  هک  تسا  نآ  رب  هفاضا  اه  نیا  همه 
اهراتشک اه و  ملظ  هچ  ناشناتسود  مالسلا و  مهیلع  ناماما  هب  تبسن  و  دنتسه ، ناشیا  نانمشد  زا  هّیما  ینب  دیدرت  نودب  و  ددرگ ، یمن 

.داب نانآ  رب  دنوادخ  تنعل  تساپرب  نامسآ  نیمز و  ات  سپ  دنتشاد ، اور  ناشیا  قح  رد  اهرازآ  هچ  و  دندرک ،

هجوت

َهَّیَمُأ ِیَنب  ُهَّللا  َنََعلَو  : » مالـسلا هیلع  ماما  هدومرف  دـننام  میدومنن -  دای  هک  یبلاـطم  میدروآ و  هک  یبلاـطم  زا  یتسناد -  هچنآ  ياـضتقم 
ناـیم رد  اـم  ياـملع  هک  نیا  اـب  دراد ، ّتیموـمع  هیما  ینب  همه  رب  تنعل  هک  تسا  نآ  .دـنک  تنعل  ار  هیما  ینب  همه  دـنوادخ  ًهبطاـق ؛»
تنعل دیدرت  نودب  و  دوش ، یم  یهتنم  هّیما  ینب  هب  ناش  بسن  هک  دـنا  هدرک  دای  ار  يا  هّدـع  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ّصاوخ  ناتـسود و 

و (1) ؛ يَرْخُأ » َرْزِو  ٌهَرِزاَو  ُرَِزت  َالَو  : » هدومرف لجوّزع -  يادخ -  و  تسا ، مارح  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  هّمئا  رادتـسود  نانمؤم  ندرک 
رد سک  ره  (2) ؛ ٌنیهَر » َبَسَک  اِمب  ٍيِْرما  ُّلُک  : » تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  يادخ  .دریگن و  شود  رب  ار  يرگید  راب  یـسفن  چـیه 

هشقانم زا  یلاخ  هک  دنا  هدرک  رکذ  یهوجو  لیلد  ود  نیب  عمج  لاکشا و  نیا  هیجوت  رد  .تسا  هتخودنا  دوخ  رب  هک  تسا  یلمع  ورگ 
زا روظنم  دوش : هتفگ  هک  تسا  نآ  رهظا  نم  رظن  هب  و  تسین ،
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اه نآ  زا  ناشیا  ناتسود  نیرهاط و  همئا  نینمؤملاریما و  اب  ینمشد  رد  هتفرگ و  شیپ  رد  اه  نآ  هویش  هک  تسا  یسک  نآ  ره  هّیما  ینب 
هب اه  نآ  زا  دریگ  شیپ  ار  اه  نآ  هویـش  سک  ره  نوچ  .رگید  فیاوط  اه و  هریت  زا  اـی  دـشاب و  هریت  نیا  زا  هاوخ  دـشاب ، هدرک  يوریپ 
هک نآ  ره  .ددرگن و  بوسحم  اه  نآ  زا  يرهاظ  بَسَن  رد  هک  دـنچره  تسا ، هدـش  هتـشرس  اه  نآ  لِـگ  زا  شلِگ  و  دـیآ ، یم  راـمش 
دای هچنآ  رب  لیلد  .دشاب و  هک  يا  هفیاط  هریت و  ره  زا  تسا ، ناشیا  زا  دشاب  اراد  ار  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  نینمؤملاریما و  يالو 

ُمَکْحَأ َْتنَأَو  ُّقَـحلا  َكَدـْعَو  َّنِإَو  ِیلْهَأ  ْنِم  ِیْنبا  َّنِإ  ِّبَر  َلاـقَف  ُهَّبَر  ٌحوـُن  يداـنَو  : » هک تـسا  لـجوّزع -  يادـخ -  هدوـمرف  مـیدرک 
لها زا  نم  دـنزرف  اراگدرورپ  تشاد  هضرع  شیوخ  راگدرورپ  هاگرد  هب  حون  (1) و  ؛» َِکلْهَأ ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  ُحُون  ای  َلاق  َنیِمِکاـحلا * 
زگره وا  حون  يا  دومرف : [ باطخ حون  هب  دنوادخ  ، ] ینایامرف مکح  نیرت  رداق  هک  تسا  یمتح  مه  وت  باذع  هدـعو  تسا و  نم  تیب 

هدومرف و  تسا .» تیبلا  لها  ام  زا  ناملـس  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  يوبن  ثیدـح  .درادـن و  ّتیلها  وت  اب 
«. دندرگ یم  رب  ام  هب  دنتسه و  ام  زا  ام  نایعیش  : » مالسلا مهیلع  ناماما 

دیزی رسپ  يا  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدمآ  یفقث  دیزی  نب  رمع  زا  نآ  ریغ  ناهرب و  ریـسفت  رد  و 
زا ادـخ  هب  يرآ  دومرف : هلآو ؟ هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  زا  موش  تیادـف  متـشاد : هضرع  یتسه ، تیبلا  لها  ام  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  وت 

ِساّنلا َیلوَا  َّنِا  : » يا هدناوخن  لجوّزع -  يادخ -  باتک  رد  ایآ  رمع  يا  ناشدوخ ،
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زا هک  دنتـسه  یناسک  میهاربا  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  انامه   (1) ؛» نینمؤُملا ُِّیلَو  ُهَّللاَو  اُونَمآ  َنیذَّلاَو  ُِّیبَّنلا  اذـهَو  ُهوُعبَّتا  َنیذَّلل  َمیهاْربِِاب 
ار همـسا -  ّزع  دنوادخ -  هدومرف  ایآ  .تسا و  نینمؤم  رادتـسود  دـنوادخ  و  دـننامیا ، لها  هک  شتّما  ربمغیپ و  نیا  دـننک و  يوریپ  وا 

دـشاب نم  وریپ  یتسرپادخ  دیحوت و  هار  رد   ] سک ره  سپ   (2) ؛» ٌمیحَر ٌروُفَغ  َکَّنِاَف  یناصَع  ْنَمَو  یّنِم  ُهَّنِاَف  ِینَِعبَت  ْنَمَف  : » يا هدـناوخن 
.ینابرهم و هدنـشخب و  يادخ  وت  [ هک تسا  وت  اب  شرایتخا  دیوپ  نایـصع  كرـش و  هار  و   ] دـنک نم  تفلاخم  هک  ره  تسا و  نم  زا  وا 

.تسا یفاک  تریصب  لها  يارب  میدرک  دای  هچنآ  و  تسه ، يرایسب  تایاور  ینعم  نیا  رد 

ینید ناردارب  قوقح  يادا  رد  مامتها  مهن : داتفه و 

يادا رد  ندـیزرو  مامتها  تسوا ؛ هب  بوسنم  هک  يروما  زا  تسا ، بانج  نآ  يدونـشخ  بّرقت و  هیام  هک  يا  هماـنرب  نیمهن  داـتفه و 
ناـسحا وا و  ندومن  ناـمداش  وا و  تیـالو  نامـسیر  هب  ندز  گـنچ  باـنج و  نآ  ندرک  يراـی  نیا  هک  تسا ، ینید  ناردارب  قوـقح 

.دنراد تلالد  نیا  رب  رابخا  زا  يدادعت  دشاب و  یم  شترضح  هب  ندرک 

.تسا مالسلا  هیلع  ماما  ندرمش  کبس  راک  نیا  كرت  هک  تشذگ  هچنآ  هلمج ؛ زا 

نادنزرف هلزنم  هب  اه  نآ  تسا و  نینمؤم  يارب  ردـپ  هلزنم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  رب  دـنراد  تلالد  هک  تسا  یتایاور  هلمجزا ؛ و 
ناسحا دیدرت  نودب  دنیوا و 
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دـهز و تفرعم و  ملع و  ظاحل  زا  يزایتما  دـنزرف  يارب  رگا  هژیو  هب  .تسا  ناـشیا  ردـپ  هب  یتسود  ناـسحا و  نادـنزرف ، هب  یتسود  و 
.دشاب هدوب  بسن  تدابع و 

هرابرد مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدـمآ  سینخ  نب  یّلعم  زا  یعوفرم  ثیدـح  رد  یفاـک  لوصا  رد  هلمج ؛ زا  و 
رب هکنوچ  مهد ، یمن  ربخ  وت  هب  ار  اه  نآ  زا  قح  تفه  زج  هک  تسا  قح  داتفه  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  مدیسرپ ، نمؤم  ّقح 
هک یلاح  رد  يوشن  ریـس  هک  نیا  دومرف : ترـضح  هَّللا ، ءاش  نا  ارچ  متـشاد : هضرع  يوشن ، لّمحتم  ار  اه  نآ  مسرت  یم  منابرهم و  وت 
وا نابز  و  دشوپ ، یم  هک  ینهاریپ  [ نوچمه وا  تنیز   ] یـشاب و شیامنهار  هک  نیا  و  هنهرب ، وا  یـشابن و  هدیـشوپ  و  دنامب ، هنـسرگ  وا 

شرف و ات  یتسرفب  ار  وا  يراد  يزینک  هچنانچ  و  یهاوخ ، یم  تدوخ  يارب  ار  هچنآ  یهاوخب  وا  يارب  و  دیوگ ، یم  نخـس  نآ  هب  هک 
و اـم ، تیـالو  هب  ار  دوخ  تیـالو  يدرک  نینچ  رگا  دـشاب ، اـشوک  زور  بش و  وا  ياـهزاین  جـئاوح و  رد  و  دزاـس ، ّبترم  ار  شرتـسب 

.(1) يا هتسویپ  لجوّزع -  يادخ - تیالو  هب  ار  ام  تیالو 

امش زا  یسک  درادنپن  نینچ  دومرف : هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  رمع  نب  لّضفم  زا  دوخ  دنس  هب  باتک  نامه  رد  و 
دنگوس ادخ  هب  هکلب  هدرک ، لاحـشوخ  ار  ام  دـنگوس  يادـخ  هب  هکلب  هدومن ، رورـسم  ار  وا  طقف  تخاس  نامداش  ار  ینمؤم  نوچ  هک 

(2) .تسا هدومن  نامداش  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

: دومرف هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  نسحلا  وبا  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  باتک  نامه  رد  و 
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هچنانچ سپ  هدروآ ، شیپ  شیارب  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  تسا  یتمحر  دـیآ ، يو  دزن  یتجاح  يارب  شنمؤم  ردارب  هک  سک  ره 
دنک مورحم  شتجاح  ندروآرب  زا  ار  وا  رگا  و  تسا ، لّصتم  دـنوادخ  تیـالو  هب  نآ  و  هداد ، شتـسویپ  اـم  تیـالو  هب  دریذـپب  ار  نآ 

ار وا  تمایق  زور  ات  هک  درک  دهاوخ  ّطلـسم  وا  رب  شتآ  زا   (1) يرام شربق  رد  دنوادخ  دزاس ، اور  ار  شتجاح  دـناوتب  هک  یتروصرد 
شعـضو هتفریذپن  ار  شرذع  تجاح  دنهاوخ ه  هچنانچ  و  هن ] ای  دشاب  هتـشاد  مه  يرگید  هانگ   ] بَّذعم ای  دشاب  هدش  هدیزرمآ  دزگب ،

.(2) تسا رتدب 

ار نآ  هک  ییوگ  دروآرب  ام  ناتـسود  زا  یتجاح  سک  ره  و  دومرف : هک  هدـمآ  یثیدـح  نمـض  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  راحب  رد  و 
.تسا هدروآرب  ام  همه  يارب 

ار ام  حـلاص  ناتـسود  دـنک ، ترایز  ار  ام  دـناوتن  سک  ره  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  تاراـیزلا  لـماک  باـتک  رد  و 
(3) .دوش یم  هتشون  شیارب  ام  ترایز  باوث  دیامن ، ترایز 

ناتسود سپ  دنک ، ِهلِص  ار  ام  دناوت  یمن  سک  ره  و  هک : نیا  هفاضا  اب  هدمآ  تیاور  ثیدح  نیمه  دننام  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  و 
(4) .دوش یم  هتشون  شیارب  ام  ِهلِص  باوث  دیامن  ِهلِص  ار  ام  حلاص  ِنایلاوم  و 

ام دوصقم  و  تسا ، دایز  رایسب  هدش  دراو  باب  نیا  رد  هک  یثیداحا  میوگ ؛ یم 
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نوچ هدرک ، تیاور  ار  نآ  دوـخ  لـصا  رد   (1) یـسرن دـیز  هک  منک  رکذ  ار  یفیرـش  تیاور  اـجنیا  رد  مراد  شوخ  یلو  دوب ، هراـشا 
نمؤم ام  مسرت  یم  متـشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  هب  دـیوگ : يو  .تسا  یمهم  روما  رایـسب و  دـیاوف  رب  لمتـشم 
ردارب هک  مینیب  یمن  ار  یناسک  دوخ  نایم  رد  اـم  هک  اریز  مدرک : ضرع  دـشاب ؟ نینچ  ارچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  .میـشابن 

هیلع نینمؤـملاریما  تیـالو  هک  يردارب  زا  اـم  دزن  مهرد  راـنید و  مینیب  یم  و  دـشاب ، رتدنمـشزرا  شراـنید  مـهرد و  زا  وا  دزن  شینید 
لاـمک هب  ار  ناـت  ناـمیا  یلو  دـینمؤم ، امـش  هن ؛ دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تسا ! رتزیزع  هدرک  عـمج  ار  وا  اـم و  نیب  مالـسلا 
تخاس دهاوخ  عمج  ار  نات  ياه  لقع  دنوادخ  هک  تسا  ماگنه  نآ  رد  دزیخاپب ، مالـسلا  هیلعام  مئاق  هک  هاگ  نآ  ات  دناسر  دـیهاوخن 
دهاوخ الاب  دوخ  يوس  هب  ار  ام  دنوادخ  تروص  نآ  رد  دنـشابن  نیمز  رد  یلماک  نانمؤم  هچنانچ  و  دوب ، دیهاوخ  یلماک  ِنانمؤم  سپ 

تخانش خ ل] دهاوخن  ار  امش  نیمز   ] تخانش دیهاوخن  ار  نیمز  رگید  و  درب ،

ص:567

امهیلع مظاک  ماما  قداص و  ماما  باحـصا  زا  قارع -  ياه  يداـبآ  زا  یکی  سرن  هب  بوسنم  حوتفم -  نون  اـب  یـسرن  دـیز  . 751 - 1
ياـملع زا  یعمج  يأر  قبط  تسرد -  رظن  یلو  تسا ، یلعج  دوش : یم  هتفگ  هدـش ، فـالتخا  وا  لـصأ »  » دروم رد  و  هدوـب ، مالـسلا 

يا هدع  ار  نآ  هک  دراد  یباتک   » هکنیا هدـش -  تیاکح  وا  زا  هکنانچ  یـشاَجن -  هتفگ  تهج  هب  تسا ، نآ  رب  دامتعا  لوبق و  هتـسجرب 
دمحا نب  دـمحم  ار  اـم  درک  ثیدـح  تفگ : حون  نب  یلع  نب  دـمحا  نب  یلع  ار  اـم  داد  ربـخ  : » هتفگ سپـس  دـننک » یم  تیاور  وا  زا 

و ار » شباتک  یـسرن  دیز  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  شردـپ  زا  مشاه  نب  میهاربا  نب  یلع  ار  ام  درک  ثیدـح  تفگ : يو  هللا  همحر  یناوفص 
فلؤم هداون  فـلؤم .}  } .دوـش یم  یهتنم  يرگید  ناـگرزب  ریمع و  یبا  نب  دـمحم  هب  هک  دراد  زین  نیا  زج  يرگید  قـیرط  وا  باـتک 

(. فلؤم طبس   ) .دوش هعجارم  اجنآ  هب  تسا ، هدمآ  ص 6 ، داّرز ، دیز  لصا  رد  ثیدح  نیا  هکلب  دیوگ :
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رد انامه  هک  دنگوس  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  هکلب  تخانش خ ل ،  دهاوخن  ار  امش  نامسآ   ] تخانش دیهاوخن  ار  نامـسآ  و 
هچنآ هتفهن و  نآ  لد  رد  هچنآ  ایند و  رگا  و  درادن ، شزرا  يا  هشپ  لاب  ردـق  هب  اه  نآ  رظن  رد  ایند  هک  دنتـسه  ینانمؤم  نیمز  فارطا 
دنکن ساسحا  دتفیب  وا  ندرگ  زا  سپـس  دریگ ، رارق  دارفا  نیا  زا  یکی  ندرگ  رب  یخرـس  يالط  تروص  هب  یمامت  تسه  نآ  يور  رب 
یفخم ناـش  یناگدـنز  هک  دـننانآ  ناـشیا ، دزن  نآ  یـشزرا  یب  رطاـخ  هب  هداـتفا ، وا  زا  يزیچ  هچ  و  هدوب ، شندرگ  رب  يزیچ  هچ  هک 

زا ناـش  ياـه  بل  کـچوک ، نتفرگ  هزور  زا  ناـش  ياـه  مکـش  ددرگ ، یم  لـقتنم  رگید  نیمزرـس  هب  ینیمزرـس  زا  ناـشنطو  تـسا ،
نآ سپ  تسا ، درز  يرادـیب  یباوخ و  مک  زا  ناش  ياـه  هرهچ  و  وس ، مک  نتـسیرگ  زا  ناشناگدـید  کـشخ ، نتفگ  حـیبست  [ ترثک ]

هدرک و فصو  ار  نانآ  یلوُأ ، فُحُص  و  روبز ، نآرق و  تاروت و  رد  لیجنا و  رد  هدز  لَثَم  نانآ  يارب  دنوادخ  هک  اه  نآ  هناشن  تسا 
ناشن هدجس  رثا  زا  ناشراسخر  رب  (1) ؛ ِلیِْجنِإلا » ِیف  ْمُُهلَثَمَو  ِهارْوَّتلا  ِیف  ْمُُهلَثَم  َِکلذ  ِدوُجُّسلا  َِرثَأ  ْنِم  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ْمُهامیِس  : » هدومرف

يرادـیب زا  ناش  ياه  هرهچ  يدرز  نایب  نیا  زا  شروظنم  .تسا  لیجنا  تاروت و  باتک  رد  اه  نآ  لاح  فصو  نیا  تسا  رادـیدپ  اـه 
رب یتسدـگنت  یتخـس و  لاـح  رد  هک  دنتـسه ، یتخـس  یناـسآ و  لاـح  رد  شیوـخ  ناردارب  هب  تبـسن  ناراـکوکین  ناـنآ  .تسا  بش 

یلَع َنوُِرثْؤـُیَو  : » هدوـمرف هدرک و  فیـصوت  ار  ناـنآ  دـنوادخ  نینچ  نیا  دـنراد ] یم  مَّدـقم  ار  نارگید  و   ] دـننک یم  راـثیا  ناـشدوخ 
ِهِسْفَن َّحُش  َقُوی  ْنَمَو  ٌهَصاصَخ  ْمِِهب  َناک  َْولَو  ْمِهِسُْفنَأ 
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يوخ زا  ار  دوخ  سک  ره  دنراد و  یم  مَّدقم  دوخ  رب  ار  نارگید  زاب  دنـشاب  دنمزاین  يزیچ  هب  دنچره  و  (1) ؛ َنوُِحْلفُملا » ُمُه  َِکئلوُأَف 
.دنملاع ناراگتسر  تقیقح  هب  نانآ  دراد  هاگن  ایند  صرح  لخب و 

يرود وا  زا  دـننیبب  یقفانم  هچناـنچ  و  دـنرادب ، یمارگ  ار  وا  دـننیبب  ینمؤم  هاـگره  دـندش ، راگتـسر  زوریپ و  ناـنیا  دـنگوس  ادـخ  هب 
هاـگرد هب  دـنهن ، كاـخ  هب  اـه  راـسخر  دـنریگرب و  شلاـب  ار  كاـخ  رتـسب و  ار  يادـخ  نیمز  دـسر  ناـنآ  رب  بش  نوچ  و  دـننیزگ ،

[ یلو  ] دنیامن ترشاعم  مدرم  اب  دسر  ارف  نانآ  رب  حبص  نوچ  .دزاس و  اهر  خزود  زا  ار  ناشیاه  ندرگ  هک  دننک  يراز  ناشراگدرورپ 
ناج دـنا ، هتـسناد  هزیکاپ  شوخ و  ار  بآ  و  دـنا ، هتفرگ  هرانک  یمومع ] ي   ] اـه هار  زا  دنـشابن ، فورعم  اـمن و  تشگنا  مدرم  نیب  رد 

نیرتدـب مدرم  رظن  رد  ناشیا  سپ  دـنتحار ، شیاسآ و  رد  اه  نآ  زا  مدرم  یلو  هداتفا  یتخـس  رد  ناش  ياه  ندـب  هتـسخ و  ناش  ياـه 
اه نآ  دننک  يراگتساوخ  هچنانچ  دنوشن و  قیدصت  دنیوگب  نخـس  هاگره  دنیآ ، یم  رامـش  هب  قیالخ  نیرتهب  دنوادخ  دزن  قولخم و 

ناش ياه  لد  .دنکن  وجتسج  نانآ  زا  یسک  دننام  بیاغ  رگا  و  دنوشن ، هتخانـش  دنبای  روضح  یـسلجم  رد  نوچ  و  دنیامنن ، جیوزت  ار 
، تسا [ (2) هدش نادنز  هتسب و  ای : ، ] تسا [ دنوادخ رکذ  زا   ] ُرپ ناشیاه  نابز  تسا ، نازرل  كانمیب و  دنوادخ  [ تمظع باذع و   ] زا

ص:569

هیآ 9. رشح ، هروس  . 753 - 1
باتک هخسن  هک  اریز  دشاب ، هداتفا  نارادرب  هخسن  ملق  زا  هَّللا » رکذ   » ظفل منامگ  هب  و  تسا ، نوحشم  دنوادخ  رکذ  هب  ینعی : . 754 - 2

{. فلؤم  } .تسا نم  نامگ  نیا  هاوگ  زین  تارابع  قایس  و  دوب ، طلغ  رپ 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  www.Ghaemiyeh.comفیلاکت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 607زکرم  هحفص 582 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_569_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3554/AKS BARNAMEH/#content_note_569_2
http://www.ghaemiyeh.com


نابز رب  دنباین  یقیال  لها و  رگا  و  دننک ، اقلا  وا  رب  یکدنا  دنتفای  ار  یقیال  درف  هچنانچ  تسا ، دنوادخ  ّرِس  هنیجنگ  نانآ  ياه  هنیـس  و 
مکحم اه  هوک  زا  هک  دنا  هتـسب  یمکحم  تخـس و  ياهدنب  ناشیاه  ناهد  رب  و  دنراد ، ناهنپ  ار  شیاهدیلک  دننز و  اه  لفق  ناش  ياه 

ادهـش و نیقیّدِـص و  ناربـمغیپ و  ناوریپ  تـمکح و  مـلح و  ندـعم  مـلع و  ناروـجنگ  دوـش ، یمن  هـتفرگ  يزیچ  ناـنآ  زا  تـسا ، رت 
رد یندوک  يروک و  یگنگ و  چیه  هک  نآ  لاح  و  دـنرادنپ ، یم  ندوک  و  روک ، گنگ ، ار  ناشیا  قفانم  دارفا  هک  یناکریز  نیحلاص ،

دنوادخ تیـشخ  دـنیادخ ، هدـیزگرب  و  راکوکین ، هشیپ ، يوقت  میکح ، رابدرب ، حیـصف ، نادـنمدرخ  نانآ  هک  یتسار  هب  تسین ، اه  نآ 
.تسا هدش  هتسب  ناش  ياه  نابز  یهلا  ّرِس  نامتک  رطاخ  هب  دنوادخ و  فوخ  زا  هتشاد و  تکاس  ار  نانآ 

میاه هّصغ  اه  نآ  اب  تسلاجم  زا  و  مراد ، هّصغ  ناش  نادقف  زا  ردقچ  و  مراد ، ار  اه  نآ  یتبحـصمه  ینیـشنمه و  ِقوش  ردـقچ  هک  هو 
رد نانآ  هلیسو  هب  و  دش ، دیهاوخ  تیاده  دیتفرگ  رب  ناشرون  زا  دیتفای و  ار  ناشیا  هاگره  هک  دینک  وجتسج  ار  نانآ  دوش ، یم  هدودز 

نتشاد ناهنپ  اب  ینالوط  توکـس  ناش  رویز  دنرت ، بایمک  خرـس  درگوگ  زا  مدرم  نیب  رد  نانآ  تشگ ، دیهاوخ  زوریپ  ترخآ  ایند و 
نآ تّذل  رویز و  نیا  سپ  تسا ، یتخس  یناسآ و  لاح  رد  ینید  ناردارب  يریگتسد  تاساوم و  هزور و  جح و  تاکز و  زامن و  ّرِس و 

.دوب و دـنهاوخ  نادواج  نآ  رد  دنتـسه  سودرف  ِتشهب  ناثراو  نانآ  دـنراد ، یبوخ  تشگزاب  هچ  ناشلاح و  هب  اـشوخ  يا  تسا ، اـه 
نایم رد  نیرب  سودرف  نوچمه  تشهب  لها  نیب  رد  نانآ 
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تسا نیا  و  دنـشاب ، نامداش  معنتم و  تشهب  رد  نانیا  هک  یلاح  رد  دننک  ناش  وجتـسج  خزود  رد  هک  دنناشیا  دنتـشهب ، ياه  ناتـسوب 
رد زورما   ] میدرمشیم رارشا  زا  هک  ار  ینادرم  ام  هک  هدش  هچ  (1) ؛ ِراَرشَألا » َنِم  ْمُهُّدُعَن  اَّنُک  ًالاجِر  يَرن  َال  اَنل  ام  : » هک شتآ  لها  هتفگ 

نیا و  دـننیبب ، ار  نانآ  هک  نآ  ات  درب  یم  الاب  ار  ناشیا  لزاـنم  دـنوادخ  سپ  دنرارـشا ، زا  اـه  نآ  رظن  هب  ناـشیا  هک  .مینیب  یمن  [ خزود
ناکین نانآ  یتسار  هب  هک  میوش  ناشیا  دـننام  میدرگزاـب و  شاـک  يا  دـنیوگ : سپ  دوب ، دـهاوخ  یترـسح  شتآ  رد  ناـیخزود  يارب 

.تسا خزود  لها  يارب  یترسح  نیا  و  رارشا ، اهدب و  ام  دندوب و 

نب دمحم  ترـضح  رب  هک  میدوب  یعمج  ام  تفگ : هک  هدروآ  یفعج  رباج  زا  دوخ  دنـس  هب  قودص  خیـش  یلاما  زا  لقن  هب  راحب  رد  و 
عادو ار  باـنج  نآ  سپ  میدوب ، هداد  ماـجنا  ار  دوخ  تداـبع  جـح و  مسارم  هک  نآ  زا  سپ  میدـش  دراو  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  یلع 
امـش زا  نادنمتردق  هک  دیاب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  يامرف ؟ یـشرافس  ار  ام  ادخ  لوسر  هداز  يا  میتشاد : هضرع  میتفگ و 

هک نانچمه  دـشاب  هاوخریخ  شینید  ردارب  يارب  سک  ره  و  دـنیامن ، تفوطع  ناریقف  رب  نات  نادـنمتورث  و  دـنهد ، يراـی  ار  ناـفیعض 
ناتیارب ام  زا  هچنآ  دینک و  تقد  ام  رما  رد  و  دـیناروشم ، ام  رب  ار  مدرم  دـیزاس و  نامتک  ار  ام  رارـسا  و  تسا ، هاوخریخ  شدوخ  يارب 

، دینک در  ار  نآ  دیتفاین  قفاوم  ار  نآ  رگا  و  دیریذپب ، ار  نآ  تسا  قفاوم  هدمآ  نآرق  رد  هچنآ  اب  دیدید  هچنانچ  دیرگنب ، ار  هدش  لقن 
حرش ام  يارب  ار  هچنآ  ات  دینک ، در  ام  هب  ار  نآ  و  دییامن ، فقوت  شا  هرابرد  دش  هبتشم  امش  رب  رما  هچنانچ  و 
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زا شیپ  امـش  زا  یـسک  دـیورن و  نوریب  نآ  زا  میدومن و  شرافـس  ار  امـش  هک  دـیدوب  نانچ  رگا  سپ  میهد ، حرـش  ناـتیارب  هدـیدرگ 
ود شاداپ  دوش  هتشک  ترضح  نآ  باکر  رد  سپ  دبایرد  ار  ام  مئاق  سک  ره  و  دوب ، دهاوخ  دیهش  دریمب  مالـسلا  هیلعام  مئاق  جورخ 

(1) .تشاد دهاوخ  ار  دیهش  تسیب  شاداپ  دشکب  ار  ام  نمشد  شترضح  يور  شیپ  رد  سک  ره  و  تشاد ، دهاوخ  ار  دیهش 

بانج نآ  روهظ  راظتنا  رد  بسا  حالس و  ندرک  اّیهم  مداتشه :

بانج نآ  روهظ  راظتنا  رد  بسا  حالس و  ندرک  اّیهم  مداتشه :

رکذ لّوا : بلطم  دوش : یم  ثحب  بلطم  ود  اجنیا  رد  سپ  ددرگ ، بایفرش  شروضح  هب  دنک و  يرای  ار  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ات 
ماسقا ینعم و  دراد ، تلالد  [ ندوب شاـب  هداـمآ   ] بسا ندرک  اـیهم  هطبارم و  رب  هچنآ  ناـیب  مود : بلطم  .حالـس  ندرک  اـّیهم  تلیـضف 

.دوش یم  دای  بلطم  نیا  رد  زین  هطبارم 

لوا بلطم 

ْمُکُدَحأ َّنَّدـُِعِیل  دـندومرف : ترـضح  نآ  هک  دراد ، تلالد  نآ  رب  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  هک  یتیاور 
يارب امـش  زا  کی  ره  ِهِرُمُع ؛ ِیف  َئِْـسُنی  نأـِل  ُتْوَجَر  ِِهتَِّین  ْنِم  َکـِلَذ  َِملَع  اذإ  یلاـعَت  َهَّللا  َّنإَـف  ًامْهَـس  َْولَو  مالـسلا  هیلع  ِمئاـقلا  جوُرُِخل 
نینچ صخـش  هک  دنادب  هاگره  یلاعت  يادخ  هک  دشاب ، ریت  کی  هک  دنچ  ره  دـنک  اّیهم  [ یحالـس ] مالـسلا هیلع  مئاق  ترـضح  جورخ 

.(2) دنک ینالوط  ار  شرمع  مراودیما  دراد  یتین 

نیا ببـس  هب  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  مرظن  رد  ِهِرُمُع  ِیف  َئِْـسُنی  ْنِأل  مالـسلا : هیلع  ماما  هدومرف  هرابرد  هچنآ  میوگ : یم 
هاوخ دیامن ، یم  ینالوط  ار  شرمع  لمع 

ص:572
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ریخأت ینعم  هب  تغل  رد  ءاسنإ »  » و هن ، ای  دبایرد  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  روهظ  نامز  هک  دوشب  ینالوط  ردق  نآ  شرمع  هک  نیا 
.تسا

نب دمحم  رفعجوبا  ترـضح  تفگ : هک  هدروآ  تیاور  یفعج  هَّللادـبعوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  هضور  رد  هللا  همحر  ینیلک  خیـش  و 
یلو دندومرف : .زور  لهچ  متـشاد : هضرع  تسا ؟ زور  دنچ  امـش  دزن  هطبارم  نامز  ياهتنم  دندومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  یلع 

ار نآ  هک  یمادام  ات  نآ  نزو  ود  رادـقم  هب  دـیامن ، اّیهم  ار  یبسا  ام  هار  رد  سک  ره  و  تسه ، هشیمه  هک  تسا  يا  هطبارم  اـم  هطبارم 
نزو رادـقم  هب  تسه  وا  دزن  هک  یتقو  ات  دزاس ، اّیهم  ام  [ يرای  ] يارب ار  یحالـس  سک  ره  و  دوب ، دـهاوخ  باوث ]  ] شیارب هتـشادهگن 

قح رب  ناماما  هک  دیدید  رّرکم  رگا  ینعی   ] دینکن یبات  یب  راب  راهچ  راب و  هس  راب و  ود  راب و  کی  زا  دوب ، دهاوخ  باوث ]  ] شیارب نآ 
 - دنوادخ دوب و  لیئارسا  ینب  رد  هک  تسا  يربمغیپ  دننام  اهامـش  ام و  ِلَثَم  هک  یتسرد  هب  دیوشن ] دیماان  دندش  روهقم  مولظم و  امش 

دندوب هک  اج  ره  زا  ار  اه  نآ  سپ  درک ، مهاوخ  يرای  ار  وت  نم  هک  ناوخارف ، داهج  هب  ار  دوخ  موق  هک  دومرف  یحو  وا  هب  لـجوّزع - 
دندرک و هبلغ  اه  نآ  رب  نانمـشد  هک  دندوب  هدربن  راک  هب  يا  هزین  ریـشمش و  زونه  دـنداهن ، نمـشد  يوس  هب  يور  مه  اب  درک و  عمج 
هک یتسرد  هب  نک  توعد  داهج  هب  ار  شیوخ  موق  هک  داتـسرف  یحو  وا  هب  لاعتم  دـنوادخ  رگید  راب  دـنداهن ، تمیزه  هب  يور  ناشیا 

ریـشمش و زونه  یلو  دومن ، جیـسب  نمـشد  يوس  هب  ار  یگمه  درک و  عمج  ار  ناشیا  ربمغیپ  نآ  سپ  درک ، مهاوخ  يرای  ار  امـش  نم 
يارب  ] سپس .دنتخیرگ  دندروخ و  تسکش  هک  دندوب  هدربن  راک  هب  يا  هزین 
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، درک مهاوخ  يراـی  ار  امـش  نم  هک  یتسرد  هب  نک ، توعد  داـهج  هب  ار  تموق  هک  دومرف  یحو  ربـمغیپ  نآ  هب  دـنوادخ  [ راـب نیموس 
هب لجوّزع -  يادخ -  سپ  .میدش  بولغم  ام  يداد و  ام  هب  ترصن  هدعو  وت  دنتشاد : هضرع  دناوخارف  داهج  هب  ار  شیوخ  موق  نوچ 

شتآ زا  نم  دزن  راّفک  اب  داهج  اراگدرورپ  درک : ضرع  دش ، دیهاوخ  باذع  شتآ  بجوتـسم  دـینکن  داهج  رگا  هک  دومرف : یحو  وا 
تباجا ار  وا  ردـب  لها  ددـع  هب  نانآ  زا  نت  هدزیـس  دصیـس و  دومن ، توعد  داـهج  هب  ار  دوخ  موق  ربمغیپ  نآ  سپ  .تسا  رتهب  باذـع 

حـتف و لجوّزع -  يادـخ -  هک  دـندوب  هدربن  راک  هب  يا  هزین  ریـشمش و  زونه  و  داهن ، يور  نمـشد  يوس  هب  اـه  نآ  اـب  سپ  دـندرک ،
.(1) تخاس نانآ  بیصن  ار  يزوریپ 

بجاو نایعیش  رب  ینعی  دیوگ : تسه » هشیمه  هک  تسا  يا  هطبارم  ام  هطبارم  : » مالسلا هیلع  ماما  هدومرف  حرـش  رد  هللا  همحر  یـسلجم 
نآ شیاـمرف  حرـش  رد  و  دنـشاب .» اـّیهم  شندومن  يراـی  يارب  و  دـندنبب ، وا  ِجَرَف  راـظتنا  و  قح ، رب  ماـما  تعاـطا  رب  ار  دوخ  هک  تسا 

شیارب زور  ره  هرقن  الط و  نآ  نزو  ربارب  ود  ِنداد  هقدـص  باوث  ینعی  : » دـیوگ نآ » …  نزو  ود  رادـقم  هب  : » مالـسلا هیلع  ترـضح 
دهاوخ باوث  بسا  نآ  نزو  نادـنچ  ود  وا  يارب  ینعی : دـشاب ، سوسحم  هب  لوقعم  هیبـشت  باـب  زا  هک  دراد  لاـمتحا  و  دوب ، دـهاوخ 

«. دوب

مود بلطم 

َهَّللا اوُقَّتاَو  اوُِطبارَو  اوُِرباصَو  اوُِربْصا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهُّیَأ  اـی  : » دـیامرف لـجوّزع -  يادـخ -  تسا ، نآ  تلیـضف  هطبارم و  ینعم  ناـیب  رد 
ْمُکَّلََعل

ص:574
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ادخ دینک و  هطبارم  دییامن و  شرافس  يرادیاپ  ربص و  هب  ار  رگیدکی  دیشاب و  روبـص  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  (1) ؛ َنوُِحْلُفت »
.دیوش راگتسر  زوریپ و  هک  دیشاب  سرت 

رد اهقف  هچنآ  لّوا : ینعم  تسا : ینعم  دنچ  ّتنـس  باتک و  رد  نآ  زا  روظنم  و  هدش ، هتفرگ  نتـسب  ینعم  هب  ْطبَر »  » زا هطبارم  هک  نادب 
، دراد هاگن  ار  دوخ  [ بکرم و   ] بسا نمشد  ذوفن  زکارم  زا  یکی  رد  نمؤم  صخش  هک : نیا  دنا  هدرک  دای  هقف  ثحابم  زا  داهج  باتک 

هـس هطبارم  نیا  لقاّدح  .دیامن و  عفد  ار  اه  نآ  دننک  موجه  نیملـسم  رب  هاگره  هک  راّفک ، موجه  شروی و  زا  مالـسا  دالب  ظفح  يارب 
زا هنوگ  نیا  بابحتـسا  رد  و  تشاد ، دهاوخ  ار  نیدـهاجم  باوث  دوش  رتشیب  زور  لهچ  زا  نوچ  و  تسا ، زور  لهچ  رثکاّدـح  زور و 

ثیدـح رد  هک  نانچ  دراد ، رایـسب  تلیـضف  هطبارم  نیا  و  تسین ، یقرف  وا  تبیغ  نامز  مالـسلا و  هیلع  ماـما  روضح  ناـمز  نیب  هطبارم 
کی : » دومرف هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هدـش  تیاـکح  یهتنم  زا  لـقن  هب   (2) مالکلا رهاوج  باـتک  رد  هک  يوبن 
دیامن مایق  تدابع  هب  اه  بش  دشاب و  هزور  اهزور  هام  کی  صخـش  هک  نیا  زا  ادخ  هار  رد  [ نتـشاد اّیهم  بسا  و   ] ندرک هطبارم  بش 

و دـش ، دـهاوخ  يراج  وا  رب  شیزور  و  تفای ، دـهاوخ  نایرج  وا  رب  هداد  یم  ماجنا  هک  یلمع  دریمب  هاگره  سپ  تسا ، رتشیب  شباوث 
«. دنام دهاوخ  نمیا  دنک ، ییوجزاب  ار  ناگدرم  ربق  رد  هک  يا  هتشرف  زا 

هار رد  هدننک  هطبارم  رگم  دوش  یم  [ هتـسب و   ] رهم شا  هدنورپ  هدیچیپ و  شلمع  همان  یتّیم  ره  : » هک تسا  يرگید  يوبن  ثیدـح  رد  و 
ات شلمع  هک  ادخ 

ص:575
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«. دنام دهاوخ  نمیا  ترتف خ ل] نارود  هنتف  زا   ] ربق يوجزاب  هتشرف  زا  و  ددرگ ، یم  دایز  تمایق  زور 

هک یمشچ  هتـسیرگ و  ادخ  فوخ  زا  هک  یمـشچ  دسرن ، اه  نآ  هب  شتآ  هک  تسا  مشچ  ود  : » تسا هدمآ  یمّوس  يوبن  ثیدح  رد  و 
«. دشاب هدنام  رادیب  دنوادخ  هار  رد  يرادساپ  تسارح و  يارب  ار  بش 

حیضوت

یـضعب هنیرق  هب  دشاب ، خزرب  ملاع  روظنم  دیاش  دش » دهاوخ  يراج  وا  رب  شیزور  : » هدومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  نیا 
.تسین هدیشوپ  درخ  تیانع و  لها  رب  هک  نانچ  تایآ ، زا  یضعب  ریسفت  رابخا و  زا 

هتکن ود 

: میهد رکذت  ار  هتکن  ود  اجنیا  رد  تسا  هتسیاش 

لامعا ریاس  رد  ناگدرم  ناگدـنز و  زا  تباین  بابحتـسا  رد  رت  شیپ  هچنآ  تهج  هب  تسا ، رادرب  تباین  هطبارم  هنوگ  نیا  هک  نیا  - 1
.تسا هدش  دای  هقف  رد  هک  يرگید  لیالد  هب  و  میتشاد ، نایب  بحتسم  ياهراک  کین و 

ییافک بجاو  نتشاد  ترورض  تروص  رد  هنرگو  دشاب ، هتـشادن  ترورـض  هک  تسا  یتروص  رد  هطبارم  نیا  بابحتـسا  هک  نیا  - 2
.دوش یم  دوصقم  زا  جورخ  بجوم  نخس  لیصفت  و  دوب ، دهاوخ 

يوریپ و هب  و  دزاس ، طوبرم  ددنبب و  وا  تیالو  هتـشر  هب  ار  شدوخ  هک  نیا  هب  دنک ، هطبارم  شنامز  ماما  اب  نمؤم  هک  نیا  مود : ینعم 
ناکرا زا  یکی  نیا  و  تسین ، نآ  رد  تباـین  و  تسا ، ینیع  بجاو  دارفا  همه  رب  هطبارم  زا  هنوگ  نیا  .ددرگ و  مزتلم  شترـضح  يراـی 

.دریذپ یمن  نآ  نودب  ار  یلمع  چیه  لاعتم  دنوادخ  و  تسا ، نامیا 
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هب یمق  میهاربا  نب  یلع  هچنآ  تشذـگ -  رگید  ثحابم  راـظتنا و  بوجو  ثحبم  رد  هچنآ  رب  هفاـضا  دراد -  تلـالد  بلطم  نیا  رب  و 
ربص هب  ار  رگیدکی  و   ) بیاصم رب  دینک ) ربص  : ) دومرف هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدش  دای  هیآ  ریـسفت  رد  یحیحـص  دنس 

(1) .مالسلا مهیلع  ناماما  [ هب داقتعا   ] رب دینک ) هطبارم  و  ، ) تابجاو رب  دیراد ) او 

اوُِربْصا اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهُّیَأ  ای   -: » لجوّزع يادـخ -  هدومرف  هراـبرد  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  نآ  ریغ  ناـهرب و  ریـسفت  رد  و 
هطبارم ناـترظتنم  ماـما  اـب  و  دـینک ، يرادـیاپ  ناتنانمـشد  اـب  دـینک و  ربـص  تاـبجاو  ضیارف و  ماـجنا  رب  هدومرف : اوُِطبارَو .» اوُِرباـصَو 

.(2) دییامن

رب ار  رگیدکی  دینک و  ربص  تابجاو  ضیارف و  رب  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یحیحـص  دنـس  هب  باتک  نامه  رد  و 
.(3) دییامن هطبارم  ناماما  [ هب داقتعا   ] رب دیراد و  او  ربص  هب  بیاصم 

ادتقا وا  هب  هک  یـسک  اب  دیراد و  او  ندرک  هّیقت  هب  ار  رگیدکی  دینک و  ربص  بیاصم  رب  دومرف : هک  تسا  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  و 
(4) .دیوش راگتسر  زوریپ و  هک  دشاب  دیزاس  هشیپ  ار  یسرتادخ  و  دیئامن ، هطبارم  دیراد 

نینچ هفیرش  هیآ  ینعم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  جاّرس  بوقعی  زا  و 
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ربص هب  نات  ّیلو  اب  ناتنمـشد  رب  ار ] رگیدکی  : ] دومرف اوُِرباصَف ؟) : ) متـشاد هضرع  دیوگ : يوار  .دینک  ربص  ام  هار  رد  ّتیذا  رب  هدـمآ :
راگتسر زوریپ و  هک  دشاب  دیزاس  هشیپ  ار  یسرتادخ  يوقت و  و  ناتماما ، رب  ندنام  ياپ  رب  دومرف : اوُِطباَرَو ؟) : ) مدرک ضرع  .دیراد  او 

رما امـش  هب  هچنآ  رد  ناتماما  اـب  دومرف : هک  هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد  و  . (1) يرآ دومرف : تسا ؟ لیزنت  نیا  متـشاد : هضرع  .دـیوش 
.دییامن هطبارم  هدرک  ضرف  امش  رب  هدومرف و 

رب هفاضا  میتسه ، زاین  یب  بلطم  نیا  رب  لیلد  ندروآ  زا  نیاربانب  تسا ، بهذم  تایرورض  زا  ینعم  نیا  هب  هطبارم  بوجو  میوگ : یم 
هدیـشوپ تسا  زاب  ناشـشوگ  مشچ و  هک  نانآ  رب  سپ  تسا ، نشور  زورمین  دیـشروخ  نوچمه  نآ  رب  رابخا  تایآ و  تلـالد  هک  نیا 

.تسین

راوس نآ  رب  ات  دراد ، هاگن  فیرـشلا –  هجرف  هَّللا  لجع  ناـمزلا -  بحاـص  روهظ  راـظتنا  هب  ار  نآ  دـننام  بسا و  هک  نیا  موس : ینعم 
رب هفاضا  نآ -  تلیـضف  رب  لیلد  و  تسا ، دَّکؤم  تابحتـسم  زا  هطبارم  زا  هنوگ  نیا  و  دـیامن ، هلباقم  ترـضح  نآ  نانمـشد  اب  هدـش و 

ّببطتم روفیط  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  نجاوّدـلا  باتک  رد  یفاـک  عورف  رد  هک  تسا  یتیاور  میدرک -  تیاـکح  یفاـک  هضور  زا  هچنآ 
ترضح نآ  .غالا  رب  متشاد : هضرع  يوش ؟ یم  راوس  یبکرم  هچ  رب  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  نسحلا  وبا  ترضح  تفگ : هک  هدروآ 

هدزیس هب  ار  یغالا  هک  نیا  تسا  فارـسا  نامه  نیا  دومرف : .رانید  هدزیـس  مدرک : ضرع  يا ؟ هدیرخ  دنچ  ار  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع 
ینک يرادیرخ  رانید 
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هتبلا دومرف : .تسا  رتشیب  غالا  هنیزه  زا  يراتات  بسا  هنیزه  هک  یتسرد  هب  نم  رورـس  يا  متـشاد : هضرع  .يراذگاو  ار  يراتات  بسا  و 
هاگن ام  رما  راـظتنا  هب  ار  یبسا  سک  ره  هک  يا  هتـسنادن  اـیآ  دـهد ، یم  مه  ار  بسا  هنیزه  وا  مه  دـهد  یم  ار  غـالا  هنیزه  هک  یـسک 

وا هب  ردص  حرش  و  دنادرگ ، خارف  ار  شیزور  دنوادخ  دشاب  بوسنم  ام  هب  وا  و  دزاس ، نیگمـشخ  ار  نامنمـشد  نآ  ببـس  هب  و  دراد ،
(1) .دشاب شجئاوح  رب  وا  رای  و  دناسرب ، شیوزرآ  هب  و  دنک ، اطع 

یم دینک ، ربص  هدمآ : هطبارم  هیآ  ینعم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  یـشاّیع  ریـسفت  زا  لقن  هب  نآ  ریغ  ناهرب و  رد  و 
هب رما  دیامرف : دنوادخ  دینک ، هشیپ  ار  یـسرتادخ  و  تابجاو ، ضیارف و  ماجنا  رب  دیراد  او  ربص  هب  ار  رگیدکی  و  ناهانگ ، زا  دـیامرف :

و دنتـشک ؟ ار  اـم  دـندرک و  ملظ  اـم  رب  تّما  نیا  هک  رت  تشز  نـیا  زا  رکنم  مادـک  و  دوـمرف : سپـس  .دـییامن  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
ره دینک  هجوت  طابترا ، هتـشر  مییام  و  وا ، قلخ  ادخ و  نیب  هار  مییام  و  دینک .] هطبارم   ] ادـخ هار  رد  دـیامرف : [ دـنوادخ : ] دـینک هطبارم 

 … تسا هدرک  داهج  هدروآ  دـنوادخ  يوس  زا  هچنآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  هک  یتسار  هب  دـنک  داهج  اـم  زا  عاـفد  رد  سک 
(2)

هب هک  یطابر  و  تشگ ، لزان  ام  هرابرد  دومرف : هک  هدمآ  هیآ  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  رفعجوبا  ترضح  زا  باتک  نامه  رد  و 
(3) .دوب دهاوخ  طبارم  نآ  ام  لسن  زا  و  هدشن ، زونه  میا  هدش  رومأم  نآ 

ص:579
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حیضوت

هجرف هَّللا  لجع  رظتنم -  ماما  نامه  هدـش -  رهاـظ  میارب  مالـسلا  مهیلع  ناـشیا  تاـشیامرف  رد  لـمأت  زا  هک  ناـنچ  طـبارم -  زا  روظنم 
.تسا نشور  ترضح  نآ  يارب  يراذگمان  نیا  تهج  و  دشاب ، یم  فیرشلا - 

هجوت

دای رتدایز  هجیتن  رتشیب و  هدیاف  روظنم  هب  مه  ار  نآ  لّوا  هنوگ  و  دوب ، هطبارم  زا  موس  مود و  هنوگ  ندرک  دای  اجنیا  رد  یلـصا  دوصقم 
میمـصت يوبن -  كرابم  ترجه  زا  متـشه  لهچ و  دصیـس و  رازه و  لاس  زا  هیناـثلا  يداـمُج  هاـم  ینعی  ماـگنه -  نیا  رد  و  میدومن ،

هار رد  ارم  هک  مراتـساوخ  یلاـعت  يادـخ  زا  و  منک ، رفـس  قارع  هب  مالـسلا  مهیلع  باـیطا  همئا  دـهاشم  تراـیز  روـظنم  هـب  ما  هـتفرگ 
ٌزیزع ُهَّنا  ِهِمَرَک  ِهِّنمب َو  دـنادرگ ، ّقفوم  باتک  ندرک  مامت  يارب  ارم  رفـس  زا  تشگزاب  زا  سپ  و  دـهد ، قیفوت  لـماک  روط  هب  مدوصقم 

.ٌباَّهَو

شیالوم هانپ  رد  دـیاشخبب و  ار  وا  یلاعت  يادـخ  هک  یناهفـصا -  يوسوم  یقت  دـمحم  یناج  فیعـض  فنـصم  تسد  هب  اجنیا  هب  اـت 
.تفای نایاپ  رافغتسا  دمح و  اب  دهد -  شرارق  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لجع  تّجح -  ترضح 

ص:580
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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